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§ 15
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön 
päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 17.4.2019 § 108 (liukastumi-
nen)

HEL 2019-002673 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 
17.4.2019 § 108 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön päällikkö on päätök-
sellään 17.4.2019 § 108 hylännyt Pihlajamäessä osoitteessa Kinttupol-
ku 25.1.2019 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyvän vahingonkor-
vausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshis-
toriassa. 

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan yksilöimättömän vaatimuk-
sensa vahingonkorvauksesta Pihlajamäessä osoitteessa Kinttupolku 
25.1.2019 noin kello 9.00 tapahtuneeseen liukastumiseen liittyen. Oi-
kaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä 
lautakunnan kokouksessa.  

Perustelut

Lautakunta viittaa yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen sekä yhtyy yksikön päällikön asiassa antamaan 
päätökseen ja sen perusteluihin. Kunnossapitolain mukaan katu tulee 
pitää liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. 
Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka on hie-
koitettu 22.1.2019. Lämpötila on pysytellyt melko hyvin pakkasella eikä 
kunnollisia lumisateita ole ollut hiekoituksen ja vahinkotapahtuman vä-
lillä.

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

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa haki-
jalle aiheutuneesta vahingosta.  
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Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että lakipalvelut-yksikön päälli-
kön päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(31.8.1978/669) 1–4 §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
3 Vahingonkorvausvaatimus 25.2.2019, liite, kartat
4 HEL2019-002673

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

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

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.
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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 kir-
jeitse 24.4.2019. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on 
saapunut 7.5.2019 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan 
kokouksessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Laihonen, lakimies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)
3 Vahingonkorvausvaatimus 25.2.2019, liite, kartat
4 HEL2019-002673

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 17.04.2019 § 108

HEL 2019-002673 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut
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Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on 25.1.2019 noin kello 
9.00 liukastun lumisella, sohjoisella ja osittain hiekoitetulla jalkakäytä-
vällä osoitteessa Kinttupolku. Hakija on esittänyt kaupungille vielä yksi-
löimättömän korvausvaatimuksen liukastumisen aiheuttamista kuluista.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen säämittausasemalla tehtyjen mit-
tausten mukaan lämpötila on vahinkopäivänä pysytellyt pakkasella noin 
- 3℃ tienoilla ennen vahinkoa. Sadetta on vahinkopäivän aikana mitattu 
2,1 mm vedeksi muunnettuna. Lumen syvyys on noussut sateiden joh-
dosta kahdella senttimetrillä seuraavan aamun mittaukseen mennessä, 
jolloin syvyys on ollut yhteensä 23 senttimetriä.

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 ovat laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huo-
mioon ottaen hoidettava. Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet 
on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. 

Saadun selvityksen mukaan Kinttupolku on luokiteltu III-luokkaan. III 
luokan 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 aurauk-
sen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on 8 tuntia kuitenkin 
niin, että yöllinen lumisade aurataan klo 12 mennessä. Toimenpideaika 
alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tun-
tuvan lisääntymisen. 

Hakijan karttaan merkitsemä vahinkopaikka on kunnossapidettävän 
väylän ja sellaisen väylän rajakohdassa, jota ei kunnossapidetä talvisin. 
Vahinkoalueella on talvikunnossapidettävällä väylällä tehty hiekoitusta 
edellisen kerran ennen vahinkoa 22.1.2019 aamupäivällä. Vahinko-
paikka on hiekoitettu heti I- ja II-luokan väylien jälkeen. Aurauskynnys 
ei vähäisen lumisateen vuoksi ole ylittynyt. Kunnossapitotoimien jäl-
keen säässä ei ole ennen vahinkoa tapahtunut mitään sellaisia muu-
toksia tai liukkauden tuntuvaa lisääntymistä, että olisi ollut tarvetta ryh-
tyä ylimääräisiin kunnossapitotoimenpiteisiin. 

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. 
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Liukkauden torjuntaa ei myöskään ole mahdollista toteuttaa siten, että 
jalkakäytävän mitkään osat eivät koskaan olisi liukkaat. Hiekoituksella 
ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään ta-
pauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapito-
lain edellyttämällä tasolla. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liu-
kastua. Jalankulkijan tulee ottaa olosuhteet huomioon ja noudattaa 
huolellisuutta ja varovaisuutta talvella liikkuessaan.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella liukkaudentorjunta on ennen 
vahinkoa tehty Helsingin kaupungin normien mukaisesti. Kaupunki ei 
katso, vakiintunut oikeuskäytäntö huomioon ottaen, laiminlyöneensä 
kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä näin ollen ole asiassa kor-
vausvelvollinen.

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

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


