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§ 716
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipal-
veluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätökses-
tä 3.8.2022 § 145 (liukastuminen)

HEL 2022-004246 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingon-
korvauspäätöksestä 3.8.2022 (145 §) tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-
yksikön päällikkö on 3.8.2022 (145 §) päätöksellään hylännyt 
21.2.2022 Pukinmäen koirapuiston edessä tapahtuneeseen liukastumi-
seen liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä ko-
konaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessa vaatimuksensa määrältään 
5.000 euron vahingonkorvauksesta 21.2.2022 kello 16.05 Pukinmäen 
koirapuiston aidan vieressä kulkevalla kävelytiellä tapahtuneeseen, liu-
kastumisesta aiheutuneeseen kaatumiseen liittyen. Oikaisuvaatimus on 
kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä ja nähtävillä lautakunnan ko-
kouksessa.

Hakija toteaa oikaisuvaatimuksessaan muun muassa, että liukastumi-
nen ei ole tapahtunut puistossa, koirapuistossa, viheralueella, metsäs-
sä tai metsäpolulla vaan kaupungin kunnossapitovastuuseen kuuluvalla 
kävelytiellä, jonka kunto oli pääsääntöisesti ollut todella huono koko 
talven. Kävelytietä pitkin on kulku mm. koirapuistoon ja kouluun sekä 
läpikulku päätieltä asuinalueelle. Tapaturmahetkellä kävelytie oli haki-
jan mukaan ollut hiekoittamaton, auraamaton ja todella jäinen ja liukas. 
Jääpeitteen päällä oli ollut kevyttä pakkaslunta, mikä teki kävelystä vie-
lä vaarallisempaa. Hakijalla oli ollut asianmukaiset talvikeleille tarkoite-
tut ulkoiluvaatteet ja talvikengät. 

Perustelut

Lautakunta viittasi yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa kos-
kevaan selvitykseen sekä yhtyi yksikön päällikön asiassa antamaan 
päätökseen ja sen perusteluihin.
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Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi 
aihetta päätöksen muuttamiseen. 

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. Jos vahingonkärsineen puolelta on myötävaikutettu 
vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton 
seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta koh-
tuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

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

Kunnossapidolta saadun selvityksen mukaan kyseinen kevyen liiken-
teen väylä on hiekoitettu edellisen kerran vahinkopäivän 21.2.2022 
aamuna kello 07:36 ja aurattu edellisen kerran karhentavalla terällä 
ennen vahinkopäivää 18.2.2022 klo 10:02. Säätila oli edellisenä päivä-
nä 20.2.2022 ollut poutainen, -4 astetta pakkasta. Vahinkopäivänä aa-
mupäivä oli ollut poutainen, +1 astetta ja iltapäivällä noin klo 13 alkaen 
oli alkanut lumisade.

Koirapuiston portin ja sen aidan vieritse kulkeva kävelytie käsittää kau-
pungin kategoriassa sekä puistokäytäväksi että yhdistetyksi jalkakäytä-
väksi ja pyörätieksi luokiteltua aluetta. Sillä, kumpaan näistä liukastu-
mispaikka kuuluu, ei ole tässä tapauksessa käytännön merkitystä, kos-
ka väylää on joka tapauksessa kunnossapidetty kaikilta osin C-luokan 
kevyen liikenteen väylää koskevien kunnossapitonormien mukaisesti.

Kunnossapitotoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa 
liukkautta siinäkään tapauksessa, että toimenpiteet on suoritettu kau-
pungin noudattaman käytännön mukaisesti ja huolellisesti. Vahingon 
tapahtumiseen on tässä tapauksessa todennäköisesti ollut vaikutta-
massa myös väylän pinnalle satanut kevyt lumikerros, joka on vaikeut-
tanut käytävän pinnan havainnointia jalankulkijan näkökulmasta. 

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 juuri pak-
kasen puolelle ja lumisade on asettanut jalankulkijoille erityisen tarpeen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2022 3 (7)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/30
13.12.2022

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

noudattaa varovaisuutta kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä liikuttaes-
sa.  

Lopputulos

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

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)
2 Oikaisuvaatimus 17.8.2022, saate

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 
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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 säh-
köpostitse 4.8.2022. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 17.8.2022 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)
2 Oikaisuvaatimus 17.8.2022, saate

Oheismateriaali

1 HEL 2022-004246

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 03.08.2022 § 145

HEL 2022-004246 T 03 01 00

Päätös
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Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvaus-
vaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 21.3.2022 esittänyt kaupungille 5000,00 euron suuruisen va-
hingonkorvausvaatimuksen liukastumisen aiheuttamista kuluista. Vaa-
timuksen mukaan hakija on liukastunut lumisella, jäisellä ja hiekoitta-
mattomalla jalkakäytävällä 21.2.2022 kello 16.05 Pukinmäen koirapuis-
ton edessä.

Katujen kunnossapitolaki velvoittaa talvikunnossapitämään
ainoastaan katualueet. Puistot ja näihin verrattavat yleiset alueet on pi-
dettävä käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa. Niiden talvikunnos-
sapitoon laki ei kuitenkaan velvoita. Helsingissä osaa puistokäytäviä 
talvikunnossapidetään perustellusti. Vahingonkärsijän käyttämä kevyen 
liikenteen väylä kuuluu näihin käyttöviheralueisiin.

Kunnossapitolaki sallii kunnan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten 
kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella on laissa asetetut vel-
vollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Helsingin ka-
dut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluo-
kituksen sekä liikenteellisen merkityksen mukaan. Jalankulun ja pyöräi-
lyn väylät luokitellaan pääsääntöisesti ajorataluokan mukaan. Erilliset 
kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät luokitellaan reittien suhteen 
yhtenäisesti.

Saadun selvityksen mukaan puistokäytävä, jolla vahinko on tapahtunut, 
sijaitsee asemakaavoitetulla viheralueella lähimetsässä. Hakijan käyt-
tämää käytävää hoidetaan kuitenkin III-luokan mukaisesti. III luokan 
kaduilta poistetaan liikennettä haittaava lumi, sohjo ja jää niin, että riit-
tävä 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. 

Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan säähavaintoasemalla tehtyjen mittaus-
ten mukaan lämpötila on vahinkopäivänä ja sitä edeltävän yön ajan py-
sytellyt hiukan pakkasen puolella, nollan tuntumassa, ollen vahingon 
tapahtuma-aikaan -0,8°C. Aamupäivä on ollut poutainen ja lumisadetta 
on mitattu vahinkopäivänä iltapäivästä kello 13.00 alkaen. Lumensy-
vyyttä on mitattu vahinkoaamuna 40 senttimetriä ja seuraavana aamu-
na 66 senttimetriä.
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Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä ja -tarpeista on pyydetty 
selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mu-
kaan vahinkopaikka on GPS-tietojen mukaan hiekoitettu edellisen ker-
ran ennen vahinkoa vahinkoaamuna 21.2.2022 kello 7.36 ja sitä edel-
tävän kerran vahinkopaikalla on tehty kunnossapidon toimenpiteitä au-
raamalla 18.2.2022 kello 10.02. Auraus tehdään verkkoterää käyttäen, 
joka jättää pinnan karheaksi. Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei hie-
koittaminen ole tarpeellista silloin, jos se on hyödytöntä, kuten silloin, 
jos hiekka uppoaisi lumen alle niin, ettei liukkaus vähenisi (KKO 1968 II 
98).

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvas-
tuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvas-
tuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän 
on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin 
laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi 
edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon vä-
lillä on syy-yhteys. Kadun kunnossapitäjä vapautuu vahingonkorvaus-
vastuustaan, osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukai-
sesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huo-
mioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokauden 
aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Liukkauden torjuntaa ei myöskään ole mahdollista toteuttaa siten, että 
kadut eivät koskaan olisi liukkaat. (KKO:1998:147). Hiekoituksella ei 
aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauk-
sessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain 
edellyttämällä tasolla. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukas-
tua. Jalankulkijan tulee ottaa olosuhteet huomioon ja noudattaa huolel-
lisuutta ja varovaisuutta talvella liikkuessaan(Vakuutuslautakunnan rat-
kaisu FINE-001397). Kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää 
onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja otta-
malla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon (HE 281/2004, s .16).

Tässä tapauksessa kaupungin puolelta ei ole todettavissa laiminlyöntiä, 
tahallisuutta tai tuottamusta. Asiassa saatujen selvitysten perusteella 
liukkaudentorjunta on ennen vahinkoa tehty Helsingin kaupungin nor-
mien mukaisesti. Kaupunki ei katso, vakiintunut oikeuskäytäntö huo-
mioon ottaen, laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, 
eikä näin ollen 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 §
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Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


