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§ 107
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 28.4.2021 § 70 (liukastuminen)

HEL 2021-003511 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 28.4.2021 (70 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 28.4.2021 (70 §) päätöksellään hylännyt 
25.2.2021 osoitteessa Linnanrakentajantie tapahtuneeseen liukastumi-
seen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä ko-
konaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta 25.2.2021 kello 15.09 Linnanrakentajantiellä Hertsin 
kauppakeskuksen kohdalla tapahtuneeseen, liukastumisesta johtunee-
seen kaatumiseen liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan 
päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että alue, jossa liukastuminen 
tapahtui, oli ollut täysin hiekoittamaton. Hakija kiistää olleensa varoma-
ton ja hänellä oli ollut jaloissaan hyvät talvikengät. Liukastumiskohta oli 
ollut aivan jäinen ja jään päällä oli lisäksi ollut vettä. Hiekkaa hakija ei 
ollut kohdassa havainnut. Hakija on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt 
korvausvaatimuksen määräksi 1.000 euroa. 

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan 
päätökseen ja sen perusteluihin.

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

Tuottamusvaatimuksesta johtuen ei pelkkä ajoittainen liukkaus synnytä 
kaupungin vahingonkorvausvastuuta, vaan edellytyksenä on, että kun-
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nossapito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti taikka kadun kun-
nossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-
yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä. Kau-
pungin vastuu ei ole tuottamuksesta riippumatonta ns. ankaraa vastuu-
ta, joten pelkästään siitä, että talviolosuhteissa on tapahtunut liukastu-
minen, ei yksinään seuraa kunnossapitovelvollisen vahingonkorvaus-
vastuuta.

Kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä 
vahingonkorvauslain (412/1974) vastuusäännösten että kunnossapito-
lain (669/1978) kunnossapidon laatutasoa määrittävien säännösten 
kautta.

Ilmatieteen laitoksen tuntikohtaisesta havaintoaineistosta (Helsinki, 
Kaisaniemi) ilmenee, että lämpötila edellisen hiekoituksen ajankohtana 
24.2.2021 klo 02:54 on ollut -3,4 astetta. Tämän ajankohdan jälkeen 
lämpötila on kohonnut plussalle aamupäivällä 24.2.2021 ja pysytellyt 
sen jälkeen enimmillään 4,0 astetta plussan puolella siten, että kaatu-
misen ajankohtana 25.2.2021 klo 15.00 lämpötila on ollut 2,8 astetta. 
Lumen syvyydessä (28 cm) ei ole tapahtunut muutoksia. Yksikön pääl-
likön päätöksen perusteena on käytetty Forecan säätietoja, jotka käy-
tännössä vastaavat näitä Ilmatieteen laitoksen tietoja vain pienin poik-
keavuuksin.  

Vahinkopaikkaa oli hiekoitettu edellisen kerran ennen vahinkoa 
24.2.2021 aamuyöllä klo 02:54. Tapahtumapäivänä ei kunnossapitäjän 
kierroksella ole havaittu liukkaudentorjunnan tarvetta kevyen liikenteen 
väylillä kelin ollessa sohjoinen ja edellisen päivän hiekoituksen hiekat 
olivat selvityksen mukaan olleet näkyvissä. Liukkaudentorjuntatoimen-
piteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään 
tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapi-
tolain edellyttämällä tasolla (Vakuutuslautakunnan ratkaisu FINE-
001397). Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukastua. Tästä 
syystä jalankulkijan on tulee noudattaa talvella erityistä varovaisuutta.

Lopputulos

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

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päälli-
kön päätöstä ei ole syytä muuttaa

Sovellettu lainsäädäntö

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2022 3 (6)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/27
15.02.2022

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

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 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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 eKir-
jeenä 3.5.2021. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on 
saapunut 7.5.2021 eli säädetyssä määräajassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
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Lisätiedot
Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 310 24512

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 
§ 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 28.04.2021 § 70

HEL 2021-003511 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 18.3.2021 esittänyt kaupungille 1 350,00 euron suuruisen 
vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija on liukas-
tunut 25.2.2021 kello 15.00 jalkakäytävällä osoitteessa Linnanrakenta-
jantie. Hakijan kertomuksen mukaan vahinkopaikka on ollut osittain 
hiekoitettu, märkä ja jäinen.

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.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, 
miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossa-
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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 talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapito-
luokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Vahinkopaikka on kevyen 
liikenteen väylä ja se kuuluu hoitoluokkaan I.

I-luokan kaduilta torjutaan liukkaus ja poistetaan liikennettä haittaava 
lumi, sohjo ja jää välittömästi tai aamun työmatkaliikennettä varten kello 
7 mennessä. I-luokan kevyen liikenteen väylän aurauksen lähtökynnys 
on 5 cm lunta. Toimenpideaika on aurauksen osalta neljä tuntia, kui-
tenkin niin, että klo 18 ja klo 3 yöllä välisenä aikana satanut lumi poiste-
taan klo 7 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika on 
kolme tuntia, kuitenkin niin, että klo 18-04 havaittu tuntuvasti lisäänty-
nyt liukkaus torjutaan klo 7 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun 
säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisäänty-
misen.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinko-
paikka on kunnossapidetty hiekoittamalla vahinkoa edeltäneenä päivä-
nä 24.2.20201 klo 2.54. Vahinkopäivänä ei ole havaittu liukkaudentor-
junnan tarvetta kevyen liikenteen väylillä kelin ollessa sohjoinen ja 
edellisen päivän hiekoituksen hiekat ovat olleet näkyvissä.

Forecan mukaan vahinkopäivänä 25.2.2021 lämpötila on vaihdellut 
Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 4,0 °C ja 3,0 °C 
välillä, ollen 3,4 °C klo 15. Vahinkopäivänä on esiintynyt vähäistä sa-
detta illalla klo 19 jälkeen. Lumikertymä on ollut vuorokauden alussa 28 
cm ja vahinkohetkellä klo 15 lumikertymä on ollut 25 cm. 

Vahinkopäivää edeltäneenä päivänä 24.2.2021 lämpötila oli noin klo 13 
asti pakkasen puolella, vaihdellen -1,2 °C ja -3,4 °C välillä. Tämän jäl-
keen lämpötila siirtyi plussan puolelle, nousten iltaan mennessä 2,5 °C. 
Vuorokauden aikana esiintyi vähäistä lumi- ja vesisadetta, mikä ei vai-
kuttanut lumikertymään. Lumikertymä oli koko vuorokauden ajan 28 
cm. 

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu pe-
rustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitäjän on 
vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, 
huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, 
että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-
yhteys.
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Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan 
osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että val-
linneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi 
tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteis-
sa ollut ylivoimaista. Vahinkopaikalla on tehty kunnossapitotoimenpitei-
tä vahinkoa edeltäneenä päivänä. Saadun selvityksen mukaan vahin-
kopäivänä ei ole esiintynyt tarvetta hiekoituksen lisäämiselle. 

Liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheut-
tamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut 
asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla (Vakuutus-
lautakunnan ratkaisu FINE-001397). Tästä syystä jalankulkijan tulee 
noudattaa talvella erityistä varovaisuutta, huomioida sääolosuhteet ja 
valita mahdollisimman turvallinen kulkureitti.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten 
perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapi-
don toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellises-
ti. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia 
tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

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

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

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot
Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 310 39930

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


