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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 15.10.2020 § 153

HEL 2020-008572 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 6.7.2020 esittänyt kaupungille 124,40 euron suuruisen va-
hingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija on kompas-
tunut 25.5.2020 klo 9.50 Länsisatamankadun ja Välimerenkadun ris-
teyksessä suojatiellä, joka ylittää Välimerenkadun Länsisatamankadun 
suuntaisesti. Kompastumisen on aiheuttanut tasoittamaton asfalttivalli. 

Jätkäsaaren aluetta muutetaan parhaillaan satama- ja teollisuusaluees-
ta asuinalueeksi, ja alueen rakentaminen on vielä kesken. Uusia asui-
nalueita rakentaessa katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen sovite-
taan yhteen talonrakennuksen kanssa. Kadut valmistuvat kuitenkin 
vasta talojen jälkeen, sillä katujen pinta voidaan rakentaa vasta talojen 
valmistuttua. Myös Välimerenkadun rakentaminen on ollut vahinkohet-
kellä vielä kesken.

Kaupungin velvollisuudesta pitää kadut liikenteen tarpeiden edellyttä-
mässä tyydyttävässä kunnossa säädetään kunnossapitolaissa. Kun-
nossapitolain mukaiset velvollisuudet alkavat kuitenkin vasta, kun katu 
tai sen osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön 
tarpeen ja sitä koskeva kadunpitopäätös on tehty. Välimerenkadulle ei 
kuitenkaan ole vielä tehty kadunpitopäätöstä, kuten ei muillekaan Jät-
käsaaren alueen keskeneräisille kaduille. 

Koska kunnossapitolain mukaiset velvollisuudet eivät olleet vahinko-
hetkellä vielä alkaneet, kaupungin vastuuta asiassa arvioidaan vahin-
gonkorvauslain nojalla. Vahingonkorvauslain mukaan korvausvastuu 
perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kaupungin on vahingon-
korvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, 
huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, 
että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-
yhteys. 
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Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä ja -tarpeista on pyydetty 
selvitys alueen rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavilta. Saadun 
selvityksen mukaan asfalttivalli on syntynyt, kun vahinkokohtaan on ra-
kennettu raitiovaunukiskot. Asfalttipinnan rakentaminen on kuitenkin ol-
lut vielä kesken, ja siksi asfaltissa on ollut epätasaisuutta. Asfalttipinta 
on käyty tasoittamassa toukokuussa 2020. Asfalttivallista ei ollut tullut 
kaupungille ilmoituksia ennen vahinkoa. 

Jätkäsaaren alueen keskeneräisyys on havaittavissa alueen yleisil-
meestä alueella liikuttaessa. Työn keskeneräisyyden vuoksi alueella 
saattaa olla mm. epätasaista asfalttia tai kuoppia. 

Uusien asuinalueiden rakentaminen ja siitä johtuva katujen keskeneräi-
syys ei itsessään tarkoita, että kaupunki olisi toiminut asiassa tuotta-
muksellisesti. Asfalttivallista ei ollut tullut kaupungille ilmoituksia ennen 
vahinkoa, ja valli käytiin tasoittamassa heti, kun kaupunki sai tiedon 
asiasta. Edellä mainituin perustein kaupunki katsoo, ettei se ole vahin-
gosta vahingonkorvauslain mukaisessa korvausvastuussa. 

Sovelletut oikeusohjeet

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

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–2 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 86.3 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57
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