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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 25.08.2021 § 135
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Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 3.6.2021 esittänyt kaupungille 70,00 euron suuruisen kor-
vausvaatimuksen. Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajo-
neuvon rengas rikkoutui 11.5.2021 kello 15.30 katukivetyksessä olevan 
sadevesikaivon terävän reunan osuttua renkaaseen osoitteessa Töyry-
nummentie. Hakijan kertoman mukaan vahinko tapahtui, kun hakija oli 
tehnyt vaistomaisen väistöliikkeen väistääkseen ajotien yli juossutta 
kissaa.

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.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahingon 
aiheuttanut sadevesikaivo on ns. kitakaivo. Kitakaivon reunalinja me-
nee normaalisti katukivetyksen mukaisesti eikä siinä ole mitään poik-
keavaa.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu pe-
rustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitäjän on 
vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, 
huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, 
että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-
yhteys.

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan 
osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti.
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Vahingonkorvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan evätä, jos 
vahingonkärsijä on itse myötävaikuttanut vahinkoon. Ajoneuvon kuljet-
tajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää 
huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajo-
neuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edel-
lyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, 
ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo 
on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voi-
tava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoi-
tavissa tilanteissa.

Kitakaivo sijaitsee jalkakäytävällä samassa linjassa reunakivetyksen 
kanssa ja siihen osuminen edellyttää normaalilta ajolinjalta poikkeamis-
ta. Kitakaivossa ei ole rakenteellista vikaa eikä sille ole tarpeen tehdä 
toimenpiteitä. 

Edellä esitetyin perustein kaupunki katsoo, ettei ole asiassa korvaus-
velvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

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

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

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 § 

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53
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