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HELSINGIN HOVIOIKEUDEN TUOMIO LÄNSIMETRO OY:N JA DESTIA OY:N VÄLISESSÄ 
URAKKARIIDASSA 

Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion Länsimetro Oy:n ja Destia 
Oy:n välisessä urakkariidassa, joka koskee metron ratalinjan rakennustöitä 
välillä Keilaniemi – Lauttasaari. 

Käräjäoikeudessa Destia ja Länsimetro esittivät toisiaan kohtaan 
rakennusurakkaan liittyviä vaatimuksia. Käräjäoikeus hyväksyi osan puolin ja 
toisin esitetyistä vaatimuksista ja velvoitti kuittauksen jälkeen Destian 
suorittamaan Länsimetrolle noin 467.000 euroa korkoineen. 

Destia valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeudessa oli keskeisesti 
kysymys siitä, tuliko Destia vapauttaa velvollisuudesta palauttaa 
Länsimetrolle ruiskubetonisalaojien muovisten salaojaputkien päiden 
jatkamisesta laskutetut ja maksetut noin 2 miljoonaa euroa (0 % alv). 
Käräjäoikeuden mukaan Destia oli jatkanut salaojaputkien päitä 
tarpeettomasti ja laskuttanut tästä työstä perusteettomasti.

Ruiskubetonisalaojat asennetaan metrotunneleihin louhintatöiden yhteydessä. 
Ne myötäilevät tunnelin kaarta kallion ja ruiskubetonikerroksen välissä. 
Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ruiskubetonisalaojien tehtävänä on 
johtaa kalliosta vuotava vesi tunnelin pohjalle asennettuun 
kapillaarikerrokseen, josta vesi kulkeutuu runkosalaojiin. Riidatonta asiassa 
oli, että Destian rakennusurakkaan oli kuulunut 
ruiskubetonisalaojarakenteeseen kuuluvien muovisten salaojaputkien päiden 
kunnostus. Riitaa oli sen sijaan muun ohessa siitä, oliko Destia tarpeettomasti 
jatkanut putkia liian pitkälle kapillaarikerrokseen. Toissijaisesti oli kysymys 
kyseessä olevan työn oikeasta hinnasta.  

Hovioikeus katsoi toisin kuin käräjäoikeus, että asiaa tuli arvioida 
sopimusoikeudellisten sääntöjen eikä perusteetonta etua koskevien 
oikeusohjeiden nojalla. Lisäksi hovioikeus katsoi, että jälkikäteen arvioiden 
ruiskubetonisalaojien toimivuuden kannalta olisi ollut riittävää, että 
salaojaputki olisi yltänyt muun ruiskubetonisalaojarakenteen tavoin 
kapillaarikerrokseen ruiskubetonin alareunan kohdalle. Asiassa oli kuitenkin 
hovioikeuden mukaan ratkaisevaa se, miten Destian oli tullut 
suoritusvelvollisuutensa sisältö urakan aikana ymmärtää. 

Hovioikeus hylkäsi näyttämättömänä Länsimetron väitteet siitä, että Destia 
olisi tarkoitushakuisesti tulkinnut rakennusurakan sopimusehtoja virheellisesti 
ja myös väitteet siitä, että Destia olisi turhaan katkaissut ja jatkanut ehjiä 
salaojaputkia. Hovioikeus katsoi, että salaojaputkia koskevat suunnitelmat ja 
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Länsimetron urakan alkuvaiheessa antama ohjeistus olivat olleet siinä määrin 
epäselviä, että Destia oli voinut perustellusti käsittää tekevänsä salaojaputkien 
jatkamisen osalta sopimuksenmukaista työtä. Hovioikeus lisäksi katsoi, että 
Länsimetro oli toiminut urakan aikana huolimattomasti sekä kyseisen työn 
valvonnan suhteen että hyväksyessään sitä koskevat laskut määräluetteloineen 
lisäselvitystä pyytämättä. Näissä olosuhteissa Länsimetrolla ei ollut perusteita 
vaatia jälkikäteen maksuja palautettavaksi työn tarpeettomuuden vuoksi. 

Työn hinnan osalta hovioikeus sen sijaan katsoi, ettei Destian käyttämää 
940,57 euron yksikköhintaa metriltä ollut laskettu kyseistä työtä varten ja että 
se oli huomattavan korkea työn todellisiin kustannuksiin nähden. Länsimetro 
oli urakan aikana ja sen loppuselvittelyn yhteydessä riitauttanut Destian 
käyttämän yksikköhinnan, joten sillä oli oikeus vaatia oikaisua käytettyyn 
yksikköhintaan. Hovioikeus katsoi, ettei työn yksikköhinta voinut ylittää 
Länsimetron hyväksymää enintään 21,40 euroa kunkin salaojaputken 
jatkoksen osalta. Destia oli näin ollen voinut laskuttaa kyseessä olevasta 
työstä 67.581,20 euroa (0 % alv).  

Hovioikeus edellä mainituilla perusteilla alensi Destian Länsimetrolle 
maksettavaksi tuomittua määrää. 

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Mirja-Leena Nurmi, Jan 
Ylitapio ja Heli Melander. Valmistelijana on toiminut esittelijä Iiris Anttila. 

Lisätietoja antaa hovioikeudenneuvos Heli Melander, puh. 029 56 40632.

Tuomio (S 17/2642) on saatavissa hovioikeuden kirjaamosta puh. 029 56 
40789, sähköposti helsinki.ho@oikeus.fi. 

Julkaisuvapaa kello 9.30. 


