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§ 684
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 3.8.2022 § 136 (autovaurio)

HEL 2022-003257 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 3.8.2022 (136 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 3.8.2022 (136 §) päätöksellään hylännyt 
20.2.2022 Koirasaarentien ja Reiherintien liikenneympyrässä tapahtu-
neeseen ajoneuvon vaurioitumiseen liittyvän vahingonkorvausvaati-
muksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa määrältään 
270,00 euron vahingonkorvauksesta 20.2.2022 kello 17.25 ajoradalla, 
Koirasaarentien ja Reiherintien liikenneympyrässä  tapahtuneeseen au-
ton vaurioitumiseen liittyen. Hakijan auton rengas oli vaurioitunut sy-
vään, teräväreunaiseen kuoppaan ajamisen seurauksena. Oikaisuvaa-
timus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lauta-
kunnan kokouksessa.

Hakija toteaa oikaisuvaatimuksessaan muun muassa, että tarkastus-
ajoja olisi pitänyt tehdä vallinneissa olosuhteissa useammin kuin on to-
teutunut. Syvä ja teräväreunainen kuoppa ei ole voinut syntyä hetkes-
sä. Hakija kiistää myötävaikuttaneensa vahingon syntymiseen ajono-
peudellaan. Väistämisvelvollisena hän oli lähestynyt liikenneympyrää 
alhaisella nopeudella. Syvän kuopan ilmaantuminen oli ollut yllättävää 
ja täysin ennalta-arvaamatonta, eikä tätä ennalta-arvaamattomuutta ole 
poistaneet alueella olleet yleiset tietyöliikennemerkit. Kuopasta ei ollut 
ennakkovaroitusta.

Perustelut

Lautakunta viittasi yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen ja yhtyi yksikön päällikön asiassa antamaan pää-
tökseen ja sen perusteluihin. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 38/2022 2 (7)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/19
29.11.2022

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

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

Tuottamusvaatimuksesta johtuen pelkkä ajoradalla oleva kuoppa ei yk-
sinään aiheuta kaupungille vahingonkorvausvastuuta silloinkaan, kun 
siihen osumisesta on aiheutunut yksittäiselle tienkäyttäjälle vahinkoa. 
Korvausvastuun edellytyksenä on, että kaupunki on syyllistynyt laimin-
lyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn kunnossapi-
tovastuun osalta. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin 
ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Vahingonkärsijän mahdol-
linen oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossapidosta vas-
tuussa olevan korvausvastuun. 

Sääolosuhteiden ollessa kuoppien syntymiselle otolliset, saattaa isokin 
kuoppa syntyä tai pieni kuoppa laajentua hyvin nopeasti eikä kuopan 
muodostumista määrättyyn paikkaan pysty aina ennakoimaan. Yksikön 
päällikön päätöksen perusteluihin viitaten todetaan, että vahinkoajan-
kohtana olosuhteet olivat otolliset isonkin kuopan syntymiselle lyhyessä 
ajassa.

Koirasaarentie kulkee rakenteilla olevaan Kruunuvuorenrantaan. Alu-
een rakentaminen on kesken. Saadun selvityksen mukaan Koirasaa-
rentien keskeneräisyydestä oli varoitettu tietyöliikennemerkillä Henrik 
Borgströmin tien liittymän jälkeen. Merkinnöillä varoitetaan työnalaises-
ta tieosuudesta, jolla saattaa olla työkoneita, työntekijöitä taikka työstä 
tai työn keskeneräisyydestä johtuvia vaaroja kuten irtokiviä tai kuoppia. 
Erillisiä kuoppia ei ole käytännössä mahdollista erikseen merkitä. Työ-
maaliikennemerkein varoitetulla katualueella liikuttaessa on tienkäyttä-
jän noudatettava erityistä varovaisuutta koko alueella.

Kaupungilla on oltava kohtuullinen aika korjata päällystevauriot myös II-
luokan kaduilla, sillä katuja ei voida pitää reaaliaikaisesti kaikilta osin 
hoitoluokan edellyttämässä kunnossa. Selvityksen mukaan vahinkopai-
kalla oli tehty katutarkastusajoja mm. 8.2.2022, 9.2.2022, 14.2.2022 ja 
16.2.2022. Kuoppia oli paikattu kylmämassalla mm. 14.2.2022, 
18.2.2022 ja 21.2.2022. Lisäksi paikkauksia oli tehty 1.-18.2.2022 väli-
senä aikana aina tarvittaessa. Säätilan vaihtelu ja työmaahan liittyvä 
raskas liikenne ovat kuormittaneet alueen ajoratoja ja edesauttaneet 
pintavaurioiden syntymistä. 

Kaupunki on tarkkaillut kadun kuntoa ja viivytyksettä ryhtynyt tekemään 
pikakorjauksia kylmämassalla saatuaan palautejärjestelmään ilmoituk-
sia kyseisestä väylästä. 

Edellä esitetyillä ja muutoin yksikön päällikön päätöksessä todetuilla 
perusteilla kaupunki katsoo olosuhteet huomioon ottaen toimineensa 
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asiassa huolellisesti kunnossapitovastuun osalta, eikä kaupunki näin 
ollen ole asiassa korvausvelvollinen. 

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa haki-
jalle kuoppaan ajamisen seurauksena syntyneestä vahingosta.  

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että lakipalvelut-yksikön päällikön 
päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

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

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §, Säädösliite: liite 3.1, merkki A11

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1-4 §, 14 §

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.8.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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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 vaikuttaa (asia-
nosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen 
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 e-
kirjeitse 8.8.2022. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on 
saapunut 12.8.2022 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 10.8.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 03.08.2022 § 136

HEL 2022-003257 T 03 01 00

Päätös

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

Hakija on 25.2.2022 esittänyt kaupungille 270,00 euron suuruisen va-
hingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvon 
rengas vaurioitui 20.2.2022 klo 17.25 ajettaessa ajoradalla olleeseen 
syvään, teräväreunaiseen kuoppaan Koirasaarentien ja Reiherintien lii-
kenneympyrässä. Hakijan mukaan kuopassa oli myös irrallisia mukula-
kiviä.

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

Koirasaarentie on kokoojakatu, ja luokiteltu hoitoluokkaan II. Sen pääl-
lysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys 
ei saa olla huomattava. 

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta taholta. Selvityksen mukaan Koirasaaren-
tie kulkee rakenteilla olevaan Kruununvuorenrantaan. Alueen ja myös 
Koirasaarentien rakentaminen on kesken. Koirasaarentien keskeneräi-
syydestä varoitetaan tietyöliikennemerkillä Henrik Borgströmintien liit-
tymän jälkeen. Selvityksen mukaan vahinkopaikalla on tehty katutar-
kastusajoja mm. 8.2.2022, 9.2.2022, 14.2.2022 ja 16.2.2022. Kuoppia 
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on paikattu kylmämassalla mm. 14.2.2022, 18.2.2022 ja 21.2.2022. Li-
säksi paikkauksia on tehty 1.-18.2.2022 välisenä aikana aina tarvit-
taessa. Säätilan vaihtelu sekä Kruunuvuorenrannan työmaahan liittyvä 
vilkas raskasliikenne kuormittaa kyseistä väylää ja edesauttaa kuop-
pien syntymistä. 

Kuoppien syntyminen märkiin ajoratoihin johtuu ajoradalla olevasta ve-
destä, lämpötilan vaihtelusta 0 °C molemmin puolin sekä ajoneuvojen 
renkaiden kuluttavasta yhteisvaikutuksesta. Reikä alkaa tyypillisesti 
muodostumaan kohtaan, jossa vesi seisoo ja johon kohdistuu kulutus-
ta, kuten ajouraan. Lämpötilan ollessa lähellä nollaa ajoradan märkä 
isokin kuoppa voi syntyä hyvin nopeasti, jopa muutamassa tunnissa. 

Forecan tilastoissa Kaisaniemen sääaseman mittauksissa tammi- ja 
helmikuussa 2022 lämpötila on vaihdellut 0 °C molemmin puolin vahin-
kopäivään asti. Forecan mukaan helmikuun sademäärä oli laajalti 
maan etelä- ja itäosassa poikkeuksellisen suuri. Sääilmiö on poikkeuk-
sellinen silloin, kun se esiintyy tilastollisesti keskimäärin kerran 30 vuo-
dessa tai harvemmin. Suuret sademäärät tarkoittivat suuria lumimääriä 
ja etelässä suurimmassa osassa helmikuun päiviä vähintään käytiin 
plussan puolella. Pintojen sulaminen ja uudelleen jäätyminen aiheutti-
vat monin paikoin ajoittain hyvinkin hankalia keliolosuhteita.

Pelkkä asfaltin päällystevaurio ei yksinään aiheuta kaupungille kor-
vausvastuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingon-
korvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kun-
nossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllis-
tyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menet-
telyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja synty-
neen 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. Vaikka päällystevauriot oli-
sivatkin joskus hankalia havaita, ajoneuvojen kuljettajia sitovat silti tie-
liikennelain 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-
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maan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edes-
sä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa. 

Kaupungilla on oltava kohtuullinen aika korjata päällystevauriot myös II-
luokan kaduilla, sillä katuja ei voida pitää reaaliaikaisesti kaikilta osin 
hoitoluokan edellyttämässä kunnossa. Kaupungilla on mahdollisuus 
korjata päällystevaurio vain, jos se havaitaan tarkastusten yhteydessä 
tai jos tienkäyttäjä ilmoittaa siitä kaupungille. Kaupungin palautejärjes-
telmään on tehty ilmoituksia kyseisestä väylästä, joiden johdosta kadun 
kuntoa on tarkkailtu ja toimenpiteitä tehty paikkaamalla kuoppia kyl-
mämassalla.

Kuluva vuosi on ollut routavaurioiden osalta haasteellinen ja katujen 
pintoihin on syntynyt vaurioita keskimääräistä enemmän koko maassa. 
Asiasta on uutisoitu yleisesti valtakunnallisella tasolla. Kuoppa on 
muodostunut aikana, jolloin katujen reikiintyminen on laajaa sää- ja ke-
liolojen vuoksi. Alueen keskeneräisyydestä varoitetaan tietyöliikenne-
merkillä.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sää-
olot sekä työmaan raskas kalusto ovat aiheuttaneet kuopan syntymisen 
ajoväylään. Kaupunki on ryhtynyt toimenpiteisiin viivytyksettä ja kysei-
sen ajoväylän kuntoa on seurattu säännöllisesti. Kaupunki katsoo toi-
mineensa huolellisesti ja hoitaneensa kunnossapidon kunnossapitolain 
mukaisesti, eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §, liite 3.1., A11

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §, 14 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot
Riitta Mäkelä, valmistelija, puhelin: 310 28382

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


