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42 §
Takaisinsaantivaatimus, polkupyörävahinko, If Vahinkovakuutus 
Oyj

HEL 2017-013706 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan ta-
kaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

If Vahinkovakuutus Oyj hakee kaupungilta takaisinsaantia kaupungille 
19.9.2019 kirjatussa, maksamassaan polkupyörävahingossa numero 
17.283467. Vaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaantiin 
työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Edelleen vaati-
muksen mukaan vahinko on tapahtunut 24.11.2017 kello 23.00 Män-
tymäen kentän itäisellä laidalla, kuoppien täyttämällä ja huonokuntoi-
sella ajoradalla. Takaisinsaantivaatimuksessa on vaadittu kaupunkia 
korvaamaan yhteensä 12 144,17 euroa polkupyörällä kaatumisesta ai-
heutuneista kustannuksista.

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.

Kunnossapitolaki sallii kunnan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten 
kadun ja yleisten alueiden kunnossapito ovat laissa asetetut velvolli-
suudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Helsingin kadut 
ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluoki-
tuksen sekä liikenteellisen merkityksen mukaan.

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. Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katurakentei-
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den kunnossapidon, kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai 
uudelleen päällystämisen.

Kyseessä olevaa samaa vahinkoa on käsitelty kaupungilla vahingon-
kärsijän esittämän oman vaatimuksen johdosta ja siihen on annettu la-
kipalveluiden yksikön päällikön päätös 9.3.2018 §40. Vahingonkärsijän 
itsensä aiemmin kaupungille toimittaman vaatimuksen liitteenä olleessa 
tarkemmassa kartassa merkitty vahinkopaikka sijaitsee yleisellä pysä-
köintialueella. Alueen läpi ei kulje merkittyjä polkupyöräreittejä. Merkityt 
polkupyöräliikenteelle tarkoitetut reitit kulkevat pysäköintialueen laidal-
la, Paavo Nurmen tiellä, Mäntymäentiellä ja Helsinginkadulla. 

Kaupunki on luokitellut vahinkopaikan III luokan kunnossapidettäviin 
alueisiin.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä ja -tarpeista on pyydetty 
selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mu-
kaan aluetta kunnossapidetään ajoneuvojen pysäköintiä silmällä pi-
täen. Pysäköintialueella on syksyllä 2017 tehty väliaikaisia paikkauksia. 
Suunnitelmien mukaan alue on uudelleen päällystetty seuraavan ke-
vään aikana. 

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.

Ajoneuvon kuljettajan on tiellä ja tien ulkopuolella noudatettava olosuh-
teiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon 
välttämiseksi. Velvollisuus korostuu ajettaessa muulla kuin kuljetetta-
valle ajoneuvolle tarkoitetulla alueella.

Pelkkä vahinkotapatuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvas-
tuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvas-
tuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän 
on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin 
laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi 
edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon vä-
lillä on syy-yhteys. Kadun kunnossapitäjä voi vapautua vahingonkor-
vausvastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu 
asianmukaisesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa 
otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, 
vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus 
edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, 
ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus 
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on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. 
Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osal-
la ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. 

Tässä tapauksessa kaupungin puolelta ei ole todettavissa laiminlyöntiä, 
tahallisuutta tai tuottamusta. Näin ollen kaupunki katsoo, ettei se ole 
laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa 
korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §,

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–3 §, 6 §, 14 §

Tieliikennelaki (267/1981) 3 §, 23 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57
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