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§ 662
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 14.6.2022 § 117 (autovaurio)

HEL 2022-001959 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 14.6.2022 (117 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 14.6.2022 (117 §) päätöksellään hylännyt 
3.2.2022 osoitteessa Kuulijantie tapahtuneeseen ajoneuvon vaurioitu-
miseen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä 
kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan määrittelemättömän suu-
ruisen vaatimuksen vahingonkorvauksesta 3.2.2022 kello 17.40 Kuuli-
jantien P-alueella tapahtuneeseen auton vaurioitumiseen liittyen. Oikai-
suvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä 
lautakunnan kokouksessa.

Hakija toteaa oikaisuvaatimuksessaan muun muassa, että ongelmana 
ei ollut lumi, vaan jää. Auton vasen eturengas oli pysäköintialueelle 
käännyttäessä pudonnut yli kymmensenttiseen railoon, jolloin auton oh-
jattavuus oli kadonnut täysin ja se oli törmännyt toiseen autoon. Haki-
jan mukaan alueen auraukset oli toistuvasti suoritettu huolimattomasti, 
joten pahoja jääkerrostumia oli päässyt muodostumaan. Aurauksessa 
31.1.2022 oli poistettu lumi, mutta jäähän ei ole kiinnitetty huomiota, jo-
ten kunnossapidossa on syyllistytty laiminlyöntiin, huolimattomuuteen 
tai virheelliseen menettelyyn.

Perustelut

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

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi 
aihetta päätöksen muuttamiseen.
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Tuottamusvaatimuksesta johtuen ei pelkkä vahinkotapahtuma yksinään 
synnytä kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyksenä on, 
että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka ka-
dun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellyte-
tään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välil-
lä.

Kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä 
vahingonkorvauslain (412/1974) vastuusäännösten että kunnossapito-
lain (669/1978) kunnossapidon laatutasoa määrittävien säännösten 
kautta.

Vahinkopaikka kuuluu hoitoluokkaan III, johon kuuluvat ajoradat aura-
taan liikenteellisesti keskeisempien I ja II alueiden jälkeen. Vahinko ta-
pahtui ajankohtana, jolloin teiden kunto oli 29.1. - 30.1.2022 vallinneen 
Valtteri-myrskyn jäljiltä huono suuren lumimäärän takia. Kunnossapi-
don selvityksen mukaan vahinkopaikka on GPS-tietojen perusteella 
kuitenkin aurattu ja hiekoitettu viivytyksettä sakeimpien lumisateiden 
päätyttyä 31.1.2022 klo 5:58. Hiekoituksen ja aurauksen jälkeen oli val-
linnut poutainen pakkaskeli. 

Vaativampaa jääpolanteiden poistoa ei ole talven 2021-2022 kaltaisis-
sa olosuhteissa ollut mahdollista reaaliaikaisesti suorittaa kaikissa pai-
koissa. Tämä koskee erityisesti III-luokan väyliä, jotka huolletaan liiken-
teellisesti tärkeämpien alueiden jälkeen. Kunnossapitolaki ei edellytä si-
tä, että kunnossapitokaluston määrä ja laatu mitoitettaisiin kaikkein 
poikkeuksellisimpia tilanteita varten. Kunnossapidon taso ei kuitenkaan 
saa pitkäaikaisesti alittaa tyydyttävää tasoa. Poikkeuksellisen säätilan 
aikana on sallittua, että ensin huolehditaan liikenteellisesti keskeisistä 
alueista (HE 281/2004, s. 17).

Saadun selvityksen mukaan myös jääpolanteen poistoa on GPS-
tietojen perusteella kuitenkin suoritettu Kuulijantiellä ja myös kyseisen 
pysäköintialueen kohdalla kohtuullisen ajan kuluessa tammikuun lopun 
lumimyrskyn jälkeen eli 16.2.2022 ja 28.2.2022 suoritettujen ajojen yh-
teydessä. Ajoittainen tyydyttävän tason alittuminen ei siten ole ollut pit-
käaikaista. 

Kaupunki katsoo, että vahinkoaikaan vallinneet olosuhteet huomioon 
ottaen kunnossapidon toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti ja 
myös kyseisen pysäköintialueen kunto on täyttänyt vallinneissa olosuh-
teissa lainsäädännön kunnossapidolle asettamat vaatimukset. Edellä 
esitetyillä ja muutoin yksikön päällikön päätöksestä ilmenevillä perus-
teilla kaupunki katsoo, ettei kunnossapitoa ole laiminlyöty ja että kau-
punki ei ole asiassa korvausvelvollinen. 

Lopputulos
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Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa haki-
jan ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta.  

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

Sovellettu lainsäädäntö

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

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

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Liikennevakuutuslaki (460/2016) 1 §

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 28.6.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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-
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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 e-
kirjeitse 17.6.2022. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 28.6.2022 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 28.6.2022

Oheismateriaali

1 HEL2022-001959selvitys
2 Lisäselvitys oikaisuvaatimusvaiheessa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 14.06.2022 § 117

HEL 2022-001959 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.
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Päätöksen perustelut

Hakija on 8.2.2022 esittänyt kaupungille toistaiseksi määrittelemättö-
män suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen hakijan ajoneuvon kor-
jauskuluista. Vaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo oli jääuran takia 
liukunut ja vaurioittanut toista ajoneuvoa Kuulijantien P-alueella 
3.2.2022 kello 17.40.

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.

Kunnossapitolaki sallii kunnan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten 
kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella ovat laissa asetetut 
velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Helsingin 
kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katu-
luokituksen sekä liikenteellisen merkityksen mukaan.

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapito-
luokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Vahinkopaikka on vähälii-
kenteinen tonttikatu ja se kuuluu hoitoluokkaan III. Näiltä ajoradoilta 
poistetaan liikennettä haittaava lumi, sohjo ja jää niin, että riittävä kul-
kukelpoisuus säilyy. Lumen osalta III-luokan ajoradan aurauksen lähtö-
kynnys on 7 cm ja sohjon osalta 5 cm. III-luokan ajoradat aurataan I- ja 
II-luokan katujen jälkeen. Toimenpideaika on arkisin kolme vuorokaut-
ta. Poikkeuksellinen säätila otetaan huomioon olosuhteiden sallimalla 
kohtuullisella tavalla. Ensin hoidetaan liikenteellisesti keskeiset alueet. 
Jatkuvan lumisateen aikana I- ja II-luokan ajoradat on pidettävä kulku-
kelpoisina.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on Kumpulan 
sääasemalla tehdyissä mittauksissa vahingon aikaan ollut -9,7°C. Va-
hingon tapahtuma-aikaan lumensyvyydeksi on mitattu Kumpulassa 40 
cm. Poikkeuksellisen syvä lumi johtui 29.1. - 30.1.2022 olleesta Valtte-
ri-myrskystä ja vahinkopäivänä siivottiin edelleen myrskyn jälkiä Hel-
singistä. Teiden kunto oli myrskyä seuraavalla viikolla huono suuren 
lumimäärän takia. 

Alueen kunnossapidosta vastaavalta pyydettiin selvitys alueen kunnos-
sapidosta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka on GPS-tietojen 
perusteella aurattu ja hiekoitettu viimeksi 31.1.2022 klo 5:58 sakeim-
pien lumisateiden päätyttyä. Hiekoituksen ja aurauksen jälkeen säätila 
oli ollut koko ajan poutainen ja pakkasella.
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Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvas-
tuuta. Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamuk-
seen, eli kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi 
täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai vir-
heelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laimin-
lyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Kunnossapitäjä 
vapautuu vahingonkorvausvastuustaan, jos osoitetaan, että kunnossa-
pito on hoidettu asianmukaisesti.

Vahinko tapahtui talvimyrskyn jälkeen hankalissa keliolosuhteissa. Kul-
kijat voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautu-
malla keliolosuhteiden muutoksiin ja ottamalla ne riittävästi liikkumises-
saan huomioon, erityisesti poikkeuksellisissa keliolosuhteissa. On yleis-
tä tietoa, että runsas lumisade saattaa aiheuttaa lumivalleja ja kinostu-
mista jatkuvasta kunnossapidosta huolimatta. Vaarallisista ajo-
olosuhteista oli myös varoitettu valtakunnallisissa tiedotusvälineissä Il-
matieteenlaitoksen toimesta. 

Kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään 
varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja ottamalla ne riittävästi liik-
kumisessaan huomioon (HE 281/2004, s .16). Tienkäyttäjän on nouda-
tettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää 
huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajo-
neuvon nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellai-
seksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, 
sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut 
olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilan-
teissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä 
osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa. 

Asiassa saatujen selvitysten perusteella kyseessä on kahden ajoneu-
von välinen liikennevahinko. Liikennevakuutuslaissa
säädetään moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä
aiheutuvien esinevahinkojen korvaamisesta. Liikennevahinkoasian kä-
sittelee vakuutusyhtiö. Vahinkoaikaan vallinneet keliolosuhteet ja suori-
tetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimi-
neensa huolellisesti. Kaupunki ei katso laiminlyöneensä tehtäviään, ei-
kä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

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

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

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §
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Liikennevakuutuslaki (460/2016) 1 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


