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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 11.01.2022 § 6

HEL 2021-012697 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 9.11.2021 esittänyt kaupungille yhteensä 502,50 euron suu-
ruisen vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija kaa-
tui ajaessaan sähköavusteisella polkupyörällä väliaikaisen ajoradan 
kanttikiven reunaan 26.10.2021 kello 20.45 Laivalahdenkadulla. Hakija 
kertoo vaatimuksessaan valinneensa muun kuin polkupyörille ohjatun 
reitin.

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. Kadun kunnossapito käsittää 
muun muassa katurakenteiden kunnossapidon, kuten rikkoutuneen 
päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen. 

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, 
miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossa-
pito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset 
olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suori-
tusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mu-
kaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

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.

Vahinkopaikkaa Laivalahdenkadulla kunnossapidetään hoitoluokan II 
mukaisesti. Kyseisellä kohdalla on vahingon aikaan toiminut kaupungin 
urakoima kadun rakentamisen työmaa.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys työ-
maasta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan Laivalahdenkadulla 
on tehty kadun rakentamiseen liittyviä töitä kaupungin toimesta vahin-
gon tapahtuma-aikaan. Työyksikön mukaan vahinkopaikalla on ollut 
pyöräilijöille osoitettu tilapäinen kulkureitti, jolla pyöräilijöiden turvalli-
suus on ollut huomioituna. Vahinkopaikalla kadun rakentamisen keske-
neräisyys ja pyöräilijöille tarkoitettu reitti ovat olleet hyvin merkittynä.

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 vahingonkorvausvas-
tuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmu-
kaisesti.

Pelkkä työmaalla kaatuminen ei yksinään aiheuta vahingonkorvausvas-
tuuta kaupungille kadunpitäjänä. Kaupungin vahingonkorvausvastuu 
konkretisoituu vain, mikäli kaupunki on laiminlyönyt velvollisuuttaan pi-
tää katu tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

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 ennakoitavissa tilanteissa.

Laivalahdenkadun katurakentamisen työmaan keskeneräisyys on ollut 
havaittavissa alueella liikuttaessa. Työmaa on ollut hyvin merkitty ja lii-
kenteenohjaus on ollut asianmukainen. Keskeneräisyyden vuoksi jo-
kaisella työmaalla saattaa olla mm. kuoppia tai muuta sellaista, mikä 
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vaatii erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä tai sen alueella 
liikkuvalta. Työmailla työn etenemisen myötä tilanne saattaa muuttua 
nopeastikin työmaan eri vaiheissa. Näistä työmailla olevista, mahdolli-
sista vaaroista varoitetaan työmaamerkein.

Vallitsevien olosuhteiden perusteella vahingon välttäminen ei olisi ollut 
mahdotonta tieliikennelain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta noudat-
taen. Vahinko olisi voitu välttää pyöräilijöille osoitettua ajolinjaa noudat-
taen.

Katujen rakentaminen ja siitä johtuva keskeneräisyys ei itsessään tar-
koita, että kaupunki olisi toiminut asiassa tuottamuksellisesti. Edellä 
mainituin perustein kaupunki katsoo, ettei se ole vahingosta vahingon-
korvauslain mukaisessa korvausvastuussa. 

Sovelletut oikeusohjeet

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

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

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53
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