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17 §
Vahingonkorvausvaatimus, polkupyörävahinko

HEL 2018-006096 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan 
vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on 27.4.2018 noin kello 
3.30 polkupyörällä ajaessaan kaatunut Pitkäkosken majan pihassa ole-
viin isoihin kuoppiin. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan
yhteensä 5 150,00 euroa vakuutuksen omavastuu-osuudesta ja kivus-
ta, särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta.

Kunnossapitopiiristä saadun selvityksen mukaan hakijan merkitsemä 
vahinkopaikka sijaitsee rakentamattomalla, luovuttamattomalla kevyen 
liikenteen väylällä, johon ei ole tehty kadunpitopäätöstä. Merkitty vahin-
kopaikka on yksityisen tiekunnan, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä kau-
punkiympäristön hallinnoimien alueiden rajamailla.

Kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen 
maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun rakentamisesta 
kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun 
rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta an-
netussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa 
tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja 
sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajan-
kohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.

Tieliikennelaki velvoittaa tienkäyttäjän noudattamaan olosuhteiden 
edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttä-
miseksi. Tilannenopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvalli-
suus edellyttää, huomioon ottaen muun ohella tien kunto.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta tai laiminlyöntiä. Tuot-
tamuksen lisäksi edellytetään syy-yhteyttä suoritetun toiminnan ja ai-
heutuneen vahingon välillä. Koska vahinkopaikka sijaitsee väylällä, jota 
ei ole luovutettu yleiseen käyttöön, ei kaupunki ole kyseisellä väylällä 
kunnossapitovelvollinen, eikä asiassa näin ollen ole tapahtunut laimin-
lyöntiä kaupungin taholta.
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Edellä olevan perusteella kaupunki ei katso olevansa asiassa korvaus-
velvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Maankäyttö- ja rakennuslaki 86 §

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

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-

takunta
.


