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§ 214
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan lakipalvelut-yksikön 
päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 21.5.2019 § 146 (liukastumi-
nen)

HEL 2019-003490 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää hakijan oikaisuvaatimuksen 
tutkimatta, koska se on saapunut oikaisuvaatimuksen jättämiselle ase-
tetun määräajan umpeutumisen jälkeen.

Päätöksen perustelut

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kuntalain 138 §:n mu-
kaan 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on annettu 
tiedoksi kirjeitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Viranhaltijapää-
tös on lähetetty hakijalle tiedoksi kirjeitse 24.5.2019. Hakijan katsotaan 
saaneen tiedon päätöksestä 31.5.2019. Oikaisuvaatimus on saapunut 
kaupungin kirjaamoon 18.6.2019. Määräaika oikaisuvaatimuksen te-
kemiselle on umpeutunut 14.6.2019 klo 16.15. 

Sovellettu lainsäädäntö

Kuntalaki (410/2015) 138 § ja 139 §.

Hallintolaki (434/2003) 49 c §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2020 2 (4)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/12
21.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Liisa Mäkelä, lakimies, puhelin: 310 22093

liisa.makela(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 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 21.05.2019 § 146

HEL 2019-003490 T 03 01 00

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on liukastunut 17.2.2019 
noin klo 12.50 Kotikonnuntie 17 kohdalla. Vaatimuksen mukaan jalka-
käytävä oli hiekoittamaton ja jäinen. Hakija on esittänyt kaupungille yh-
teensä 96,10 euron korvausvaatimuksen.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason 
määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, lii-
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kenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuoro-
kaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun, tarpeet.

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. Vahinkopaikan kunnossa-
pito hoidetaan III-luokan mukaisesti. III-luokan kaduilta poistetaan lumi, 
sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. Liuk-
kaus torjutaan heti I- ja II-luokan katujen jälkeen. Aurauksen lähtökyn-
nys on 5 cm. Toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tuntia 
niin, että yöllä aurauskynnyksen ylittänyt sade tulee olla aurattu klo 12 
mennessä. Liukkaudentorjunnan toimenpiteiden osalta toimenpideaika 
on viisi tuntia, kuitenkin niin, että klo 16-7 aikavälillä ilmenneen liukkau-
den tuntuvan lisääntymisen johdosta liukkaudentorjuntatoimenpiteet tu-
lee olla suoritettu klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toi-
menpideaika alkaa siitä, kun liukkaudessa on tapahtunut tuntuva li-
sääntyminen.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut 
Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa -0,9°C ja 4°C vä-
lillä. Vahinkopäivänä klo 13 sää on ollut aurinkoinen ja lämpötila 3,8°C 
astetta. Lumensyvyys on ollut 22 cm. Vahinkopäivää edeltäneenä päi-
vänä sää on ollut poutainen eikä sateita ole esiintynyt. Lämpötila on 
vahinkopäivää edeltäneenä päivänä vaihdellut 0,9°C ja 6,9°C asteen 
välillä. Myös 15.2.2019 lämpötila on pysynyt 1,9°C ja 7,7°C asteen vä-
lillä eikä sateita ole esiintynyt. Näin ollen säässä ei ole tapahtunut mi-
tään sellaista, mikä olisi aiheuttanut liukkauden tuntuvaa lisääntymistä.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan vahinkopäivänä tarkis-
tushiekoituksia on tehty vahinkopäivänä klo 6.30 alkaen koko piirin alu-
eella ja hiekkaa on lisätty tarpeen mukaan. Vahinkopäivää edeltäneenä 
päivänä tarkistushiekoituksia on tehty klo 5.00 alkaen ja vahinkopaikka 
on tarkastettu kunnossapitoajoneuvoon asennetun GPS seurantalait-
teen mukaan klo 6.10. Auraustoimenpiteille ei ole ollut tarvetta.

Vahingonkorvausvastuu edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. Lisäksi 
toiminnan tai laiminlyönnin ja seurauksen välillä on oltava syy-yhteys. 
Kadun kunnossapitovelvollinen voi vapautua vahingonkorvausvastuus-
taan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmukai-
sesti. Aluetta on tarkkailtu vahinkopäivänä ja hiekkaa on lisätty tarpeen 
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mukaan. Hiekoituksella ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa 
liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on hoidettu 
asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tavalla.

Asiassa saatujen selvitysten ja vakiintuneen oikeuskäytännön perus-
teella vahinkoaikaan vallinneet sääolot, vahingon tapahtuma-aika ja 
suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo 
toimineensa huolellisesti asetettujen toimenpideaikojen puitteissa. Näin 
ollen kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia teh-
täviään, eikä näin 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

Lisätiedot
Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


