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§ 168
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 26.6.2019 § 207 § (autovaurio)

HEL 2019-006016 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 26.6.2019 (207 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 26.6.2019 päätöksellään (207 §) hylännyt 
27.2.2019 noin kello 12.05 tapahtuneeseen ajoneuvovaurioon liittyvän 
vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudes-
saan päätöshistoriassa. 

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 27.2.2019 noin kello 12.05 tapahtuneeseen ajoneuvovau-
rioon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liit-
teenä 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. 

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu pe-
rustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitäjän
on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyön-
tiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Ajoneuvovaurion 
korvaamisen edellytyksenä on lisäksi, että vaurion voidaan todeta ole-
van syy yhteydessä kunnossapitäjän tekoon tai menettelyyn. 

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella voi-
taisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut 
kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. Kaupunki ei näin ollen 
ole vahingonkorvausvastuussa hakijan ajoneuvossa ilmenneestä vau-
riosta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2020 2 (4)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/19
31.03.2020

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

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

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

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 4.7.2019

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 
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-
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lain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi säh-
köpostitse 28.6.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 4.7.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 4.7.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 26.06.2019 § 207

HEL 2019-006016 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui 
27.2.2019 klo 12.05 suoritetun ajoneuvon lähisiirron yhteydessä. Auto 
oli parkissa ja se siirrettiin pois tien puhdistuksen vuoksi. Vaatimuksen 
mukaan siirto on aiheuttanut pakoputken irtoamisen ja rikkoutumisen. 
Hakija on esittänyt kaupungille yhteensä 467,30 euron korvausvaati-
muksen.

Kunnossa- tai puhtaanapitoa haittaavan ajoneuvon siirtotyön suorittaa 
yksityinen urakoitsija siirronvalvojan valvonnassa, joka laatii lähisiirros-
ta siirtopöytäkirjan. Pöytäkirjaan merkitään tieto, mikäli ajoneuvo vau-
rioituu siirron yhteydessä. Ennen siirtoa ajoneuvo kuvataan. Hinausyrit-
täjä vastaa siirron aikana tapahtuvista mahdollisista vahingoista, hi-
nauspalvelusopimuksen mukaisesti.
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Ajoneuvojen siirtoyksiköstä saadun selvityksen mukaan hakijan ajo-
neuvoa on jouduttu siirtämään kadun kunnossapitotyötä haittaavana 
27.2.2019 klo 12.05. Hakijan ajoneuvoa koskevaan siirtopöytäkirjaan ei 
ole merkitty, että ajoneuvolle olisi siirtotoimenpiteiden yhteydessä ai-
heutunut vaurioita ja ajoneuvon siirto on sujunut muutenkin asianmu-
kaisesti. Auto on nostettu ylös auton etuosasta eikä auton pakoputkeen 
ole siirron aikana kohdistunut mitään sellaisia voimia tai toimenpiteitä, 
että ehjä pakoputki olisi voinut hajota.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Tuot-
tamuksen tai laiminlyönnin lisäksi edellytetään syy-yhteyttä suoritetun 
toiminnan ja aiheutuneen vahingon välillä. Hakijan ajoneuvon siirto on 
suoritettu asianmukaisesti. Siirtopöytäkirjaan ei ole merkitty, että siir-
rosta olisi aiheutunut ajoneuvolle vaurioita eikä pakoputkeen ole koh-
distunut mitään toimenpiteitä. Edellä esitetyin perustein kaupunki kat-
soo, ettei vahinko ole aiheutunut sille tehdystä lähisiirrosta, eikä näin 
ole asiassa korvausvelvollinen. 

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) 6 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


