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33 §
Takaisinsaantivaatimus koskien liukastumista Konalassa 26.2.2019

HEL 2019-006116 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hylätä If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliik-
keen takaisinsaantivaatimuksen koskien ********** liukastumista 
26.2.2019 Konalan liikuntapuiston luistelukentän vieressä.

Päätöksen perustelut

If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike on toimittanut takaisin-
saantivaatimuksen Helsingin kaupungille 21.5.2019. Hakemuksen mu-
kaan ********** on liukastunut 26.2.2019 kello 7.45 Konalan liikuntapuis-
ton luistelukentän vieressä olevalla puistoväylällä tien liukkauden takia.

Hakija on käsitellyt liukastumisesta aiheutunutta vahinkoa (vahinkonu-
mero 19.66989) liukastuneen henkilön työnantajan lakisääteisen tapa-
turmavakuutuksen perusteella. Hakija on maksanut korvauksia 
9 783,31 euroa. Hakija toteaa, että hakijalla on tapaturma- ja ammatti-
tautilain 270 §:n perusteella oikeus periä maksamansa korvaus takaisin 
vahingon aiheuttajalta tai muulta korvausvelvolliselta. Näin ollen If Va-
hinkovakuutusyhtiö hakee maksamaansa korvausta takaisin Helsingin 
kaupungilta. 

Hakijan näkemyksen mukaan kaupunki on asiassa korvausvelvollinen, 
koska liukastuminen on sattunut kaupungin kunnossapitovastuualueel-
la ja liukastumisen on aiheuttanut kunnossapitovelvollisuuden laimin-
lyönti. Hakija perustelee näkemystään vahingonkärsijän 29.4.2019 an-
tamalla selvityksellä, jossa todetaan, että puistoväylä on ollut liukas ja 
tapahtumapaikalla ei ole näkynyt ollenkaan hiekkaa. Lisäksi tien pinta 
on ollut vahingonkärsijän mukaan kostea tai märkä sekä jäinen. 

Korvauksen hakijan tulee osoittaa vahingon tapahtuminen. Liukastunut 
henkilö on ilmoittanut tapahtuneesta kaupungille vasta 29.4.2019 eli 
kaksi kuukautta liukastumisensa jälkeen. Lisäksi tapahtumalla ei ole ol-
lut silminnäkijöitä eikä liukastumista liikuntapuiston lähellä ole todennet-
tu muullakaan tavoin. 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta an-
netun lain mukaan katu on pidettävä liikenteen tarpeiden edellyttämäs-
sä tyydyttävässä kunnossa. Liukastuminen ei kuitenkaan ole tapahtu-
nut kadulla vaan puistokäytävällä. Kunnossapitolain mukaan kunnan 
hallinnassa oleva puisto ja muu näihin verrattava yleinen alue on pidet-
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tävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa.  Laki ei velvoita 
talvikunnossapitämään puistokäytäviä. 

Lähtökohtaisesti puistokäytäviä ei voida pitää talvikunnossa kustan-
nussyistä. Vain liikenteellisesti kaikkein vilkkaimmat ja merkitykselli-
simmät puistokäytävät voidaan pitää kunnossa myös talvella. Konalan 
liikuntapuiston luistelukentän vieressä oleva puistokäytävä ei ole liiken-
teellisesti merkittävä kulkureitti ja se on mahdollista kiertää käyttämällä 
lähellä olevia talvikunnossapidon piiriin kuuluvia katuja. Talvikunnossa-
pidon piiriin kuulumattomilla alueilla liikkuminen tapahtuu kulkijan omal-
la vastuulla.

Konalan liikuntapuiston luistelukentän vieressä olevan puistokäytävän 
tarkoituksena on mahdollistaa huoltoajoneuvojen pääseminen luistelu-
kentälle. Huoltoajoneuvoille on oltava reitti, jotta luistelukenttää voidaan 
pitää kunnossa talven aikana. Koska puistokäytävä toimii luistelukentäl-
le menevien huoltoajoneuvojen kulkureittinä, puistokäytävää ei voida 
hiekoittaa, jotta hiekoitushiekkaa ei kulkeutuisi luistelukentälle koneiden 
mukana. Kaupunki on pitänyt puistokäytävän sen käyttötarkoituksen 
vaatimassa kunnossa, eikä näin ollen ole laiminlyönyt kunnossapitovel-
vollisuuttaan.

Helsingin kaupunki ei ole asiassa korvausvelvollinen.
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