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§ 186
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikön 
vahingonkorvauspäätöksestä 7.1.2022 § 3 (muu vahinko)

HEL 2021-011343 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 hallintopäällikkö on 7.1.2022 (3 §) pää-
töksellään hylännyt 11.9.2021 osoitteessa Merikannontie 4 tapahtu-
neeseen hakijan trailerin kyydissä olleen kilpaveneen vaurioitumiseen 
liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonai-
suudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 11.9.2021 osoitteessa Merikannontie 4 tapahtuneeseen 
hakijan trailerin kyydissä olleen kilpaveneen vaurioitumiseen liittyen. 

Perustelut

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuntalain 138 §:n mu-
kaan 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on annettu 
tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähet-
tämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Viran-
haltijapäätös on lähetetty hakijalle tiedoksi sähköpostitse 7.1.2022. Oi-
kaisuvaatimus on saapunut kaupungille 26.1.2022. Määräaika oikaisu-
vaatimuksen tekemiselle on umpeutunut 24.1.2022 klo 16.15.

Lopputulos

Kaupunkiympäristölautakunta jättää hakijan oikaisuvaatimuksen tutki-
matta, koska se on saapunut oikaisuvaatimuksen jättämiselle asetetun 
määräajan umpeutumisen jälkeen.

Sovellettu lainsäädäntö

Kuntalaki (410/2015) 138 § ja 139 §.

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 19 §.
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 26.1.2022
2 Oikaisuvaatimus 26.1.2022, liite, kuva, liitoskohta ramppi ja kevyt lii-

kenne
3 Oikaisuvaatimus 26.1.2022, liite, kartta, Soutustadion hallintorakennus
4 Oikaisuvaatimus 26.1.2022, liite, kartta, piirros
5 Oikaisuvaatimus, täydennys 2.2.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Virpi Leppänen, lakimies, puhelin: 310 33260

virpi.leppanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 26.1.2022
2 Oikaisuvaatimus 26.1.2022, liite, kuva, liitoskohta ramppi ja kevyt lii-

kenne
3 Oikaisuvaatimus 26.1.2022, liite, kartta, Soutustadion hallintorakennus
4 Oikaisuvaatimus 26.1.2022, liite, kartta, piirros
5 Oikaisuvaatimus, täydennys 2.2.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintopäällikkö 
07.01.2022 § 3

HEL 2021-011343 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan 
vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 8.10.2021 esittänyt kaupungille 6000,00 euron suuruisen va-
hingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan trailerin kyy-
dissä ollut kilpavene vaurioitui 11.9.2021 kello 7.00 trailerin irrottua kul-
jetusauton koukusta osoitteessa Merikannontie 4. Hakija epäilee asfalt-
tia lisätyn edeltävän vuoden aikana kohdalla olevalle kävely- / pyörätiel-
le ja näin lisänneen kohdalla olevan mäen kaltevuutta tai kulmaa.

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-
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liikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) päällysteessä 
sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaa-
ratilanteita. 

Merikannontie on kokoojakatu, ja luokiteltu hoitoluokkaan II, kuten 
myös sen viereinen kevyen liikenteen väylä. Sen päällysteessä voi olla 
lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huo-
mattava. 

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta taholta. Selvityksen mukaan vahinkopai-
kalle ei ole tehty kaupungin toimesta muutoksia asfalttipäällysteeseen 
tai muuhun rakenteeseen lähiaikoina. Paikallaan oleva asfaltti on ollut 
nykyisessä kunnossaan useamman vuoden ajan.

Alueella kunnossapitoa suorittavalta urakoitsijalta saadun selvityksen 
mukaan vahinkopaikan kohdalla kevyen liikenteen väylä ja ajorata ovat 
suunnitelmien mukaisessa kunnossa. Kadussa vahinkopaikalla ei ole 
rakenteellista vikaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee tonttiliittymän rakentamisesta 
seuraavaa: Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tont-
tiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteis-
tölleen. Jos kiinteistölle rakennetaan, ennen kuin sitä palveleva katu on 
rakennettu, kiinteistön omistajan tai haltijan on kustannuksellaan järjes-
tettävä tontille ajokuntoinen pääsytie. Kunta on velvollinen korvauksetta 
sallimaan käytettävissään olevan soveltuvan katualueen käyttämisen 
pääsytien rakentamiseen.

Kohdalla oleva kiinteistö on vuokrattu kaupungilta. Vuokrasopimuksen 
ehdoissa ei ole poikkeamaa maankäyttö- ja rakennuslain määrittele-
mistä kiinteistön omistajan tai haltijan vastuista ja velvollisuuksista. 

Pelkkä vahinkotapahtuma ei aiheuta korvausvastuuta. Kadun kunnos-
sa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtö-
kohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän on vahingonkor-
vausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, 
huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, 
että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-
yhteys. 

Kadun kunnossapitäjä vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoitta-
malla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Asianmukaisen 
kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kadun liikenteelli-
nen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuo-
tojen tarpeet. 
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Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossa-
pidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Ajoneuvon kuljettajia sitovat 
tieliikennelain 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 ennakoitavissa tilanteissa.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella kaupunki katsoo, että mikäli 
vuokralaisen tarpeet tonttiliittymän suhteen olisivat vaatineet toimenpi-
teitä, olisi vuokralaisen tullut ryhtyä tonttiliittymän muokkaamiseen omil-
le tarpeilleen sopivaksi asianmukaisin toimenpitein. 

Katualue Merikannontien vahinkopaikalla on hyväkuntoinen osa katua. 
Siinä ei ole mitään sellaista rakenteellista vikaa, mikä olisi vaatinut 
kunnossapidon toimenpiteitä kaupungin taholta.

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

Sovelletut oikeusohjeet

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

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 88 §

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
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 05.01.2022 § 5

HEL 2021-011343 T 03 01 00

Päätös

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

Hakija on 8.10.2021 esittänyt kaupungille 7.10.2021 päivätyn, 4 000,00 
euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan 
hakijan trailerin kyydissä ollut kilpavene vaurioitui 11.9.2021 kello 7.00 
trailerin irrottua kuljetusauton koukusta osoitteessa Merikannontie 4. 
Hakija epäilee asfalttia lisätyn edeltävän vuoden aikana kohdalla ole-
valle kävely- / pyörätielle ja näin lisänneen kohdalla olevan mäen kalte-
vuutta tai kulmaa.

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. 

Merikannontie on kokoojakatu, ja luokiteltu hoitoluokkaan II, kuten 
myös sen viereinen kevyen liikenteen väylä. Sen päällysteessä voi olla 
lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huo-
mattava. 

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta taholta. Selvityksen mukaan vahinkopai-
kalle ei ole tehty kaupungin toimesta muutoksia asfalttipäällysteeseen 
tai muuhun rakenteeseen lähiaikoina. Paikallaan oleva asfaltti on ollut 
nykyisessä kunnossaan useamman vuoden ajan.

Alueella kunnossapitoa suorittavalta urakoitsijalta saadun selvityksen 
mukaan vahinkopaikan kohdalla kevyen liikenteen väylä ja ajorata ovat 
suunnitelmien mukaisessa kunnossa. Kadussa vahinkopaikalla ei ole 
rakenteellista vikaa.
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Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee tonttiliittymän rakentamisesta 
seuraavaa: Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tont-
tiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteis-
tölleen. Jos kiinteistölle rakennetaan, ennen kuin sitä palveleva katu on 
rakennettu, kiinteistön omistajan tai haltijan on kustannuksellaan järjes-
tettävä tontille ajokuntoinen pääsytie. Kunta on velvollinen korvauksetta 
sallimaan käytettävissään olevan soveltuvan katualueen käyttämisen 
pääsytien rakentamiseen.

Kohdalla oleva kiinteistö on vuokrattu kaupungilta. Vuokrasopimuksen 
ehdoissa ei ole poikkeamaa maankäyttö- ja rakennuslain määrittele-
mistä kiinteistön omistajan tai haltijan vastuista ja velvollisuuksista. 

Pelkkä vahinkotapahtuma ei aiheuta korvausvastuuta. Kadun kunnos-
sa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtö-
kohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän on vahingonkor-
vausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, 
huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, 
että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-
yhteys. 

Kadun kunnossapitäjä vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoitta-
malla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Asianmukaisen 
kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kadun liikenteelli-
nen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuo-
tojen tarpeet. 

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossa-
pidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Ajoneuvon kuljettajia sitovat 
tieliikennelain 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 ennakoitavissa tilanteissa.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella kaupunki katsoo, että mikäli 
vuokralaisen tarpeet tonttiliittymän suhteen olisivat vaatineet toimenpi-
teitä, olisi vuokralaisen tullut ryhtyä tonttiliittymän muokkaamiseen omil-
le tarpeilleen sopivaksi asianmukaisin toimenpitein. 

Katualue Merikannontien vahinkopaikalla on hyväkuntoinen osa katua. 
Siinä ei ole mitään sellaista rakenteellista vikaa, mikä olisi vaatinut 
kunnossapidon toimenpiteitä kaupungin taholta.
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Edellä esitetyin perustein kaupunki katsoo, ettei ole asiassa korvaus-
velvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 88 §

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
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


