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31 §
Vahingonkorvausvaatimus, kaatuminen

HEL 2019-007499 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan 
vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija kaatui 27.4.2019 kello 
23.50 hiekoitushiekkaan jalkakäytävällä osoitteessa Sampsantie 23. 
Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan kaatumisesta aiheutuneesta 
kivusta, särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 8000,00 euroa. 

Talvikunnossa- ja puhtaanapidosta vastaavalta taholta saadun selvi-
tyksen mukaan alueella on tapahtuma-aikaan ollut hiekannosto kesken 
ja käynnissä. Hiekoitushiekan poisto on aloitettava heti, kun sää-ja ke-
liolot antavat siihen mahdollisuuden. Tämä tapahtuu yleensä huhtikuun 
puolen välin tienoilla. Työn tulee kokonaisuudessaan olla suoritettuna 
kuuden viikon kuluttua sen aloittamisesta.

Katujen kunnossapitolaki antaa kunnalle mahdollisuuden asettaa vas-
tuullaan olevat kunnossapito-ja puhtaanapitotehtävät tärkeysjärjestyk-
seen ja kaduittain kiireellisyysjärjestykseen. Hiekan poisto aloitetaan 
keskeisimmiltä alueilta ja suoritetaan järjestyksessä I, II ja viimeisenä III 
-luokan kadut. Vahinkopaikka kuuluu kunnossapitoluokkaan III. Vahin-
kopaikan kunnossapitoluokka ja kuuden viikon toimenpideaika huo-
mioon ottaen, hiekan poisto on tapahtuma-aikaan 27.4. ollut vielä kes-
ken. Sampsantiellä on nostettu hiekat 13.5.2019.

Lain mukaan kunnan velvollisuus on tehdä ne toimenpiteet, joiden tar-
koituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttä-
vässä kunnossa. Vahingonkorvausvastuu edellyttää myös tuottamusta 
tai laiminlyöntiä.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sää-
olot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki kat-
soo toimineensa huolellisesti asetettujen toimenpideaikojen puitteissa. 
Hiekannosto on ollut käynnissä vahingon tapahtuma-aikaan ja näin ol-
len kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia teh-
täviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet
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Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

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

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
.


