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§ 715
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksestä 29.8.2022 § 176 
(autovaurio)

HEL 2022-004948 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää hakijan oikaisuvaatimuksen 
tutkimatta, koska se on saapunut oikaisuvaatimuksen jättämiselle ase-
tetun määräajan umpeutumisen jälkeen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 29.8.2022 (176 §) päätöksellään hylännyt vahin-
gonkorvausvaatimuksen koskien hakijan auton vaurioitumista 
14.3.2022 klo 23.50 ajettaessa ajoradalla olleeseen kuoppaan osoit-
teessa Helsinginkatu 50. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan pää-
töshistoriassa. 

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan 261,67 euron suuruisen 
vahingonkorvausvaatimuksensa koskien kadun huonosta kunnossapi-
dosta aiheutuneiden, ajoneuvon oikeanpuoleisen eturenkaan ja van-
teen vaurioiden korjauksesta syntyneiden kustannusten korvaamista. 
Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävil-
lä lautakunnan kokouksessa.

Perustelut

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuntalain 138 §:n mu-
kaan 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Määräaikalain 6 §:n mu-
kaan viranomaisessa suoritettava toimi on tehtävä viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä 
on mainittu myös päätökseen liitetyssä muutoksenhakuohjeessa. Hel-
singin kaupungin kanslian aukioloaika päättyy klo 16.00. Mikäli päätös 
on annettu tiedoksi postitse, vastaanottajan katsotaan hallintolain 59 
§:n mukaisesti saaneen asiasta tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän-
tenä päivänä päätöksen lähettämisestä. Viranhaltijapäätös on lähetetty 
hakijalle tiedoksi postitse e-kirjeenä kaupungin järjestelmästä ilmene-
vän tiedon mukaan 31.8.2022. Lähettämispäivää ei lasketa mukaan 
em. seitsemää päivää laskettaessa. Oikaisuvaatimus on vastaanotettu 
kaupungin järjestelmään sähköpostitse 21.9.2022 kello 20:43. Määrä-
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aika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on umpeutunut 21.9.2022 klo 
16.00.

Lopputulos

Kaupunkiympäristölautakunta jätti hakijan oikaisuvaatimuksen tutkimat-
ta, koska se on saapunut oikaisuvaatimuksen jättämiselle asetetun 
määräajan umpeutumisen jälkeen.

Sovellettu lainsäädäntö

Kuntalaki (410/2015) 138 § ja 139 §

Hallintolaki (434/2003) 59 §

Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930) 6 § 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 21.9.2022

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.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2022 3 (6)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/29
13.12.2022

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

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 21.9.2022

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 29.08.2022 § 176

HEL 2022-004948 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 5.4.2022 esittänyt kaupungille 261,67 euron suuruisen va-
hingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvon 
oikeanpuoleinen eturengas ja vanne vaurioituivat 14.3.2022 kello 23.50 
ajettaessa kuoppaan osoitteen Helsinginkatu 50 kohdalla. Hakijan va-
hinkotapahtuman kuvauksen mukaan tiessä on ollut todella iso kuoppa, 
jossa on ollut terävä reuna. 

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.
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Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoito-
luokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Pääkadun 
ja erittäin vilkkaan kevyen liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällys-
teessä ei ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja 
urasyvyys on vähäinen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen lii-
kenteen väylän (II-luokan kadun) päällysteessä voi olla lieviä vaurioita 
ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tontti-
kadun ja vähäliikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) 
päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa 
aiheuttaa vaaratilanteita. 

Helsinginkatu on pääkatu ja se kuuluu hoitoluokkaan I. Päällysteessä 
sallitaan yksittäisiä viivahalkeamia ja vähäinen urasyvyys.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta taholta. Selvityksen mukaan vahinkopai-
kalla olleesta kuopasta on tullut tieto urakoitsijalle kaupungin palaute-
järjestelmän kautta 21.3.2022, jolloin kuoppa on jo ollut paikattuna 
kunnossapidon oman havainnon johdosta. Paikkauksen tarkemmasta 
ajankohdasta ei ole tietoa, koska se on tehty muiden kunnossapitotöi-
den yhteydessä. Kuoppa on muodostunut aikana, jolloin reikiintyminen 
on ollut nopeata ja runsasta.

Forecan Kaisaniemen mittausasemalla tehtyjen mittausten mukaan
lämpötila on maanantaina 14.3.2022 vaihdellut 9,7 °C ja -3,3 °C välillä. 
Sateita ei ole esiintynyt vahinkopäivänä. Myös lauantaina 12.3.2022 ja 
sunnuntaina 13.3.2022 lämpötila on vaihdellut plussan ja miinuksen vä-
lillä. Pintojen sulaminen ja uudelleen jäätyminen on aiheuttanut monin 
paikoin ajoittain hyvinkin hankalia keliolosuhteita.

Kuoppien syntyminen märkiin ajoratoihin johtuu ajoradalla olevasta ve-
destä, lämpötilan vaihtelusta 0 °C molemmin puolin sekä ajoneuvojen 
renkaiden kuluttavasta yhteisvaikutuksesta. Asfaltti on huokoista, joten 
vesi pääsee tunkeutumaan sen rakenteisiin. Jäätyessään vesi laajenee 
ja alkaa hajottaa asfaltin rakennetta. Näin ollen olosuhteiden ollessa 
kuoppien syntymiselle otolliset, saattaa isokin kuoppa syntyä hyvin no-
peasti, jopa muutamassa tunnissa. Kuopan muodostumista tiettyyn 
paikkaan ei voi etukäteen ennakoida.

Pelkkä asfaltin päällystevaurio ei yksinään aiheuta kaupungille kor-
vausvastuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingon-
korvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kun-
nossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt 
syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen 
menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja 
syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Jos vahingon kärsineen puo-
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lelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttanee-
seen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan 
vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan 
osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Asianmu-
kaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kadun lii-
kenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika sekä eri lii-
kennemuotojen tarpeet. 

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossa-
pidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Vaikka päällystevauriot oli-
sivatkin joskus hankalia havaita, ajoneuvojen kuljettajia sitovat silti tie-
liikennelain säännökset. Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mu-
kaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovai-
suutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitet-
tava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen 
muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja 
kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitse-
maan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edes-
sä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilan-
teissa.

Kaupungilla on oltava kohtuullinen aika korjata päällystevauriot myös I-
luokan kaduilla, sillä katuja ei voida pitää reaaliaikaisesti kaikilta osin 
hoitoluokan edellyttämässä kunnossa. Kaupungilla on mahdollisuus 
korjata päällystevaurio vain, jos se havaitaan tarkastusten yhteydessä 
tai jos tienkäyttäjä ilmoittaa siitä kaupungille. Kaupungille ei ole tullut 
ennen kyseistä vahinkotapahtumaa ilmoituksia. Tämän kyseisen va-
hingon jälkeen kaupungille on tehty yksi ilmoitus kuopasta palautejär-
jestelmään 16.3.2022. Kaupungin palautejärjestelmän saapuneet pa-
lautteet pyritään käsittelemään viiden arkipäivän kuluessa. Tässä ta-
pauksessa palautteet tulivat kunnossapidosta vastaavan tahon tietoon 
kuopan paikkaamisen jälkeen. Kuoppa on paikattu kaupungin oman 
havainnon perusteella, joten kaupunki on toiminut asianmukaisesti ryh-
tymällä välittömästi toimenpiteisiin havaittuaan päällystevaurion. Hel-
singinkadun liikennemäärä on noin 32 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Kaupungille ei ole esitetty muita vahingonkorvausvaatimuksia kysei-
seen kuoppaan liittyen.

Kuluva vuosi on ollut routavaurioiden osalta haasteellinen ja katujen 
pintoihin on syntynyt vaurioita keskimääräistä enemmän koko maassa. 
Kuoppa on syntynyt ajankohtana, jolloin katu reikiintyy sääolosuhteiden 
vuoksi hyvin nopeasti. Katujen runsaasta reikiintymisestä on uutisoitu 
myös tiedotusvälineissä. 
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Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sää-
olot ovat aiheuttaneet nopeasti syntyneen kuopan ajoväylään. Kaupun-
ki on ryhtynyt toimenpiteisiin viivytyksettä. Kaupunki katsoo toimineen-
sa huolellisesti ja hoitaneensa kunnossapidon kunnossapitolain mukai-
sesti, eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

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
Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 310 39930

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


