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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallintojohtaja 08.03.2019 § 5
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Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja päätti hylätä hakijan va-
hingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on liukastunut lumisateen 
aikana 1.2.2018 kello 12.20 lumisella ja hiekoittamattomalla jalkakäytä-
vällä Mäntypaadentiellä. Hakija on esittänyt kaupungille 25 399,90 eu-
ron korvausvaatimuksen liukastumisen hänelle aiheuttamista kuluista.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen säämittausasemalla tehtyjen mit-
tausten mukaan vahinkopäivänä lämpötila on pysytellyt noin -2°C ja -
4°C välillä ennen vahinkoa. Lumisade on alkanut yöllä kevyenä kello 03 
aikaan tihentyen sitten 8 ja 9 välillä siten, että lumisade on muuttunut 
runsaaksi. 

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. Laki sallii kunnan antaa 
tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnos-
sapito talvella on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huo-
mioon ottaen hoidettava. Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet 
on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. 

Selvityksen mukaan Mäntypaadentie on luokiteltu III-luokkaan. III luo-
kan kaduilta poistetaan liikennettä haittaava lumi, sohjo ja jää niin, että 
riittävä kulkukelpoisuus säilyy. Liukkaus torjutaan III luokan väyliltä I ja 
II luokan väylien jälkeen. III luokan kevyenliikenteenväylän aurauksen 
lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on 8 tuntia kuitenkin niin, 
että yöllinen lumisade aurataan klo 12 mennessä. Toimenpideaika al-
kaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntu-
van lisääntymisen. 

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka on hie-
koitettu edellisen kerran ennen vahinkoa samana aamuna kello 6 jäl-
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keen aamun hiekoituskierroksella. Hiekoituksen jälkeen sateen tihen-
tyessä aurauskynnys on ylittynyt 9 aikaan, jolloin vahinkopaikalla on 
tehty auraus ja hiekoitus uudelleen.

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 ja vakiintuneen oikeuskäytännön perus-
teella liukkaudentorjunta on ennen vahinkoa tehty Helsingin kaupungin 
normien mukaisesti. Kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapito-
lain mukaisia tehtäviään, eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

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

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57
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