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§ 647
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 10.5.2022 § 60 (liukastuminen)

HEL 2022-002747 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 10.5.2022 (60 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 10.5.2022 (60 §) päätöksellään hylännyt 8.2.2022 
osoitteessa Valkopaadentie tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän 
vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudes-
saan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessa vaatimuksensa määrältään 
340,68 euron vahingonkorvauksesta 8.2.2022 kello 9.55 jalkakäytävällä 
osoitteessa Valkopaadentie (Vuosaaren metroaseman sisäänkäynnin 
edusta) tapahtuneeseen, liukastumisesta aiheutuneeseen kaatumiseen 
liittyen. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja 
nähtävillä lautakunnan kokouksessa.

Hakija toteaa oikaisuvaatimuksessaan muun muassa, että kiertotietä, 
jota jalankulkijat oli suojanauhoilla ohjattu sisäänkäynnin edustalla käyt-
tämään katolta roikkuvan lumen vuoksi, ei oltu lainkaan hiekoitettu ja 
se oli ollut peilikirkasta jäätä. Edellisen päivän lämpöasteet olivat muut-
tuneet tapahtumahetkellä pakkaseksi. Päätöksen perusteluissa selvitet-
tyjä kunnossapitotöitä ei hakijan mukaan oltu paikalla suoritettu. 

Perustelut

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

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi 
aihetta päätöksen muuttamiseen. 
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Tuottamusvaatimuksesta johtuen ei pelkkä ajoittainen liukkaus talvella 
yksinään synnytä kaupungille vahingonkorvausvastuuta silloinkaan, 
kun siitä on aiheutunut jalankulkijan liukastuminen. Korvausvastuun 
edellytyksenä on, että kunnossapito on tehty virheellisesti tai huolimat-
tomasti taikka kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. 
Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen 
vahingon välillä. Vahingonkärsijän mahdollinen oma myötävaikutus voi 
alentaa tai poistaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuun. 

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

Kunnossapidolta saadun selvityksen mukaan vahinkopaikan kunnos-
sapitotarve tarkistetaan talvella sekä hiekoittajien että työnjohdon toi-
mesta joka päivä. Selvityksen mukaan tarkistaminen ja tarvittaessa 
hiekoitus suoritetaan aina sekä mahdollisen tilapäisen kiertoväylän että 
normaalin reitin kohdalta. Hiekoittajat lähtevät päivittäin liikkeelle kello 
06 ja ajavat hiekoitustarkistuksen omalla alueellaan. Kierrokseen sisäl-
tyvät kaikki ko. alueen metroasemat ja niiden hiekoitus. Metroasemien 
edustat kuuluvat I-luokkaan ja niitä tarkkaillaan erityisellä huolellisuu-
della. Vahinkopäivänä ei ole raportoitu tästä käytännöstä poiketun.

Kunnossapitotoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa 
liukkautta siinäkään tapauksessa, että toimenpiteet on suoritettu kau-
pungin noudattaman käytännön mukaisesti ja huolellisesti. Talvisella 
jalkakäytävällä saattaa aina olla jokin kohta, johon on mahdollista liu-
kastua. Tästä syystä jalankulkijan tulee noudattaa talvella erityistä va-
rovaisuutta myös vilkkailla alueilla, kuten joukkoliikenteen asemien 
edustoilla, liikkuessaan. Vahinkopaikan osalta ei ole tullut kaupungin 
palautejärjestelmään muita palautteita vahinkopäivältä eikä edellisiltä 
päiviltä.

Saadun selvityksen perusteella kaupunki katsoo, että tapauksessa ei 
ole todettavissa laiminlyöntiä, tahallisuutta tai tuottamusta, vaan liuk-
kaudentorjuntaa on ennen vahinkoa tehty kaupungin normien mukai-
sesti. Vahinkoajankohtana tapahtunut lämpötilan laskeminen pakkasen 
puolelle on asettanut jalankulkijoille erityisen tarpeen noudattaa varo-
vaisuutta kaduilla liikuttaessa.  

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa haki-
jalle liukastumisen seurauksena syntyneestä vahingosta.  
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Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että lakipalvelut-yksikön päällikön 
päätöstä ei ole syytä muuttaa

Sovellettu lainsäädäntö

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

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)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

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 e-
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kirjeitse 13.5.2022. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 27.5.2022 eli säädetyssä määräajassa. 

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)

Oheismateriaali

1 08.02.2022 Vuosaaren metroasema
2 Lisäselvitys
3 Lisäselvitys oikaisuvaatimusvaiheessa

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös, vahin-
gonkorvaus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen teki-
jä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös, vahingonkorvaus

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön 
päällikkö 10.05.2022 § 60

HEL 2022-002747 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 18.2.2022 esittänyt kaupungille 340,68 euron suuruisen va-
hingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija on liukastunut 
8.2.2022 kello 9.55 jalkakäytävällä osoitteessa Valkopaadentie (Vuo-
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saaren metroaseman sisäänkäynnin edusta). Hakijan kuvauksen mu-
kaan metroaseman sisäänkäynnin sivulla oli ollut suojanauhat estä-
mässä kulkua katolta roikkuvan lumen vuoksi. Liukastuminen tapahtui 
hakijan kiertäessä tolppaa, johon nauha oli sidottu. Hakijan mukaan liu-
kastuminen tapahtui, koska tolpan ympärystää ei oltu hiekoitettu.

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-
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 vahinkopai-
kan kunnossapitotarve tarkistetaan päivittäin sekä hiekoittajien että 
työnjohdon toimesta ja toimenpiteet tehdään aina tarvittaessa. Kaikkien 
metroasemien edustat kuuluvat I-luokkaan eli niitä tarkkaillaan erityisel-
lä huolellisuudella. 

Forecan mukaan vahinkopäivänä 8.2.2022 lämpötila on vaihdellut Vuo-
saaren mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 0,7 °C ja -2,7 °C välillä, 
ollen -2,4 °C klo 10. Kaisaniemen mittausaseman tietojen mukaan va-
hinkopäivä on ollut pilvinen ja poutainen, ja päivän aikana on esiintynyt 
ajoittaista ja vähäistä lumi- ja vesisadetta. Lumen syvyyteen sateet vai-
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kuttivat nostaen lumensyvyyden 27 senttimetristä 31 senttimetriin klo 
20. Vahinkoa edeltävänä päivänä 7.2.2022 sää on ollut lähes koko vuo-
rokauden hieman plussan puolella.

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.

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 olosuhteissa ollut 
ylivoimaista. 

Kunnossapitotoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa 
liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmu-
kaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla. Liukkauden torjuntaa 
ei myöskään ole mahdollista toteuttaa siten, että kadut eivät koskaan 
olisi liukkaat. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukastua. (Va-
kuutuslautakunnan ratkaisu FINE-001397, KKO:1998:147). Tästä syys-
tä jalankulkijan tulee noudattaa talvella erityistä varovaisuutta.

Vahinkopaikalla on tehty tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet. Vahin-
kopaikan liukkaudesta tai muista kunnossapitotarpeista ei ole tullut pa-
lautetta kaupungin palautejärjestelmään vahinkopäivältä eikä edellisiltä 
päiviltä. 

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. Kyseinen vahinko on valitettava tapaturma, josta kaupunki 
ei ole vastuussa.

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
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