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§ 79
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 4.2.2021 § 20 (polkupyörävahinko)

HEL 2020-009506 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 4.2.2021 (20 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 4.2.2021 (20 §) päätöksellään hylännyt 6.8.2020 
osoitteessa Castreninkatu tapahtuneeseen polkupyörällä kaatumiseen 
liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonai-
suudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 6.8.2020 kello 12.50 Castreninkatu 7:n kohdalla tapahtu-
neeseen polkupyörävahinkoon liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonai-
suudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija katsoo kaupungin olevan vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n no-
jalla kunnossapitovelvoitteensa laiminlyönnistä johtuvaan tuottamuk-
seen perustuen vastuussa vahingosta. Hakija toteaa itse tienkäyttäjänä 
noudattaneensa kaikkia tieliikennelaissa vaaran ja vahingon välttämi-
seksi säädettyjä määräyksiä ja katsoo, ettei kaupunki ole esittänyt mi-
tään näyttöä siitä, että hän olisi myötävaikuttanut vahingon tapahtumi-
seen millään tavalla. 

Hakija toteaa kadussa olleen kuopan olleen huomattava, koska polku-
pyörän pyörän liike oli siihen täysin pysähtynyt. Kuoppa on siten kau-
pungin oman, katujen hoitoluokitusta koskevan kategorian mukaisesti 
korjausta edellyttävä, koska ko. kategorian (hoitoluokka II) katualueilla-
kaan ei urasyvyys saa olla huomattava, vaikka päällysteessä voi olla 
lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut. Hakija toteaa kaupungin korjan-
neen kuopan hänelle tapahtuneen vahingon jälkeen, mikä hakijan käsi-
tyksen mukaan osoittaa, että kuoppa olisi todettu sellaiseksi, ettei sitä 
ole voitu katuun jättää.

Perustelut
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Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan 
päätökseen ja sen perusteluihin.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi 
aihetta päätöksen muuttamiseen.  

Tuottamusvaatimuksesta johtuen pelkkä epätasaisuus ajoradan pin-
nassa ei synnytä kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyk-
senä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti 
taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi 
edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahin-
gon välillä. Kaupungin vastuu ei ole tuottamuksesta riippumatonta ns. 
ankaraa vastuuta, joten pelkästään siitä sinänsä riidattomasta seikasta, 
että epätasainen päällysteen kohta on ollut aiheuttamassa kaatumista, 
ei yksinään seuraa kunnossapitovelvollisen vahingonkorvausvastuuta. 

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

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
ei sääntele tyhjentävästi kaikkea. Katupäällysteiden laatuvaatimuksista 
mittayksiköissä (cm) ei ole olemassa kaupunkia sitovaa lakia tai nor-
mia. Kadunpitäjänä kunta määrittelee yleisten katujen kunnossapidon 
palvelutason ja siihen liittyvät laatuvaatimukset. Kaupunki on antanut 
sanalliset määreet laatuvaatimusten tulkinnalle hoitoluokitusten ku-
vauksissa. Vahinkopaikan (joka kuuluu hoitoluokkaan II) väylän tyydyt-
tävä kunto säilyy, vaikka sen päällysteessä olisi kohtuullisin määrin 
vaurioita, mutta ne eivät kuitenkaan saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Lakipalvelut-yksikön päällikön päätöksen perusteluissa on saadun sel-
vityksen nojalla todettu, että kaupunki oli tarkkaillut aluetta säännölli-
sesti eikä painaumasta ollut tullut ilmoituksia kaupungille ennen vahin-
koa. Vahinkopaikalla on ollut painauma, joka on syntynyt, kun asfaltti 
on taipunut loivasti alaspäin eli siinä ei ole ollut teräviä reunoja. Pai-
nauma ei kaupungin asiantuntijan arvion mukaan kuitenkaan ollut pa-
ha. Tämä käy kaupungin käsityksen mukaan ilmi myös hakijan liittämis-
tä valokuvista. Päällyste on sittemmin tasoitettu joko kaupungin kun-
nossapidosta huolehtivan Staran tai HSY Veden toimesta, jonka omis-
taman kaivon kannen vieressä painauma on ollut. Tämä ei kuitenkaan 
kaupungin käsityksen mukaan osoita sitä, että kyseinen painauma olisi 
muodostanut sellaisen vaaran, ettei katualueen kunnon voitaisi sen 
vuoksi katsoa täyttäneen ko. hoitoluokan ajoradalle asetettavia tyydyt-
tävän tason vaatimuksia myös ennen tasoitusta.
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Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa haki-
jalle polkupyörällä kaatumisen seurauksena syntyneestä vahingosta.  

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päälli-
kön 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 §

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
2 Oikaisuvaatimus 10.2.2021, saate

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset
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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 vaikut-
taa(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaa-
timuksen 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 säh-
köpostitse 5.2.2021. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 11.2.2021 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)
2 Oikaisuvaatimus 10.2.2021, saate

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 04.02.2021 § 20

HEL 2020-009506 T 03 01 00

Päätös

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

Hakija on 18.8.2020 esittänyt kaupungille 1405,00 euron suuruisen 
korvausvaatimuksen. Hakija on 9.10.2020 täydentänyt vaatimustaan 
1421,40 euron suuruiseksi. Vaatimuksen mukaan hakija kaatui pyörällä 
6.8.2020 klo 12.50 Castréninkadulla, kun polkupyörän rengas osui ajo-
radalla olevaan kuoppaan. Hakija kertoo, että kuoppa oli huomaamaton 
ja syvä. 

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.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoito-
luokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Pääkadun 
ja erittäin vilkkaan liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällysteessä ei 
ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys 
on vähäinen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen liikenteen väy-
län (II-luokan kadun) päällysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla 
kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tonttikadun ja vähä-
liikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) päällysteessä 
sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaa-
ratilanteita. 

Vahinkopaikka on hoitoluokkaan II kuuluva ajorata. 

Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla on ollut asfaltin painauma, 
joka on korjattu vahingon sattumisen jälkeen. Painauma on syntynyt, 
kun asfaltti on taipunut loivasti alaspäin, eli siinä ei ole ollut teräviä reu-
noja. Aluetta tarkkaillaan säännöllisesti, eikä painaumasta ole tullut il-
moituksia kaupungille ennen vahinkoa.

Pelkkä asfaltin painauma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvas-
tuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvas-
tuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän 
on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin 
laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi 
edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon vä-
lillä on syy-yhteys. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 6 (6)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/15
08.02.2022

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

Kadun kunnossapitäjä voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan, jos 
hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. 
Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon 
kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika sekä 
eri liikennemuotojen tarpeet.

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossa-
pidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Polkupyörää pidetään tielii-
kennelaissa ajoneuvona. Vaikka päällystevauriot olisivatkin joskus 
hankalia havaita, ajoneuvojen kuljettajia sitovat silti tieliikennelain 
säännökset. Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatet-
tava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja 
vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi 
kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien 
kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä 
muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikenneti-
lanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä 
osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Vahinko on tapahtunut valoisaan aikaan klo 12.50 eikä vahinkopaikalla 
ole näköesteitä. Nämä seikat huomioiden voidaan katsoa, että painau-
ma olisi ollut havaittavissa ja väistettävissä. 

Kaupungilla on mahdollisuus korjata päällystevaurio vain, jos se havai-
taan tarkastusten yhteydessä tai jos tienkäyttäjä ilmoittaa siitä kaupun-
gille. Tässä tapauksessa päällystevauriota ei ollut havaittu kadulla tar-
kastuskierrosten yhteydessä eikä siitä ollut tullut kaupungille ilmoituk-
sia. Katu on ollut kunnossapitolain tarkoittamassa tyydyttävässä kun-
nossa. Katuja ei voida pitää reaaliaikaisesti täysin moitteettomassa 
kunnossa, ja II-luokan kaduilla sallitaan lieviä vauriota. Edellä esitetyin 
perustein kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia 
tehtäviään eikä 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
Katri Lindman, avustava lakimies, puhelin: 310 28693

katri.lindman(a)hel.fi


