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13 §
Takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, Folksam Vahinkovakuutus 
Oy

HEL 2018-010922 T 03 01 00

Päätös

Hallinto- ja lakipalveluiden hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan takai-
sinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaan-
tiin maksamassaan liukastumisvahingossa 6229401 työtapaturma- ja 
ammattitautilain 270 §:n perusteella. Vaatimuksen mukaan liukastumi-
nen on tapahtunut 14.3.2018 noin kello 20.30 ajoradan ylittämisen jäl-
keen tullessa jalkakäytävälle Franzéninkadulla. Takaisinsaantivaati-
muksessa on vaadittu kaupunkia korvaamaan yhteensä 11 303,06 eu-
roa.

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 sekä terveellisyys, liiken-
neturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

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. Helsingissä 
talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liiken-
teellisen merkityksen mukaan.

Franzéninkatu kuuluu hoitoluokkaan III. 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 jäl-
keen. III-luokan kevyen liikenteen väylän aurauksen lähtökynnys on 5 
cm lunta. Toimenpideaika on 8 tuntia kuitenkin niin, että yöllinen lumi-
sade aurataan klo 12 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun sääti-
lassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Forecan säätietojen mukaan vahinkopäivän lämpötila on vaihdellut 
Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa + 1,8°C ja -5,7°C 
välillä, ollen pakkasella klo 05.00 alkaen koko loppu vuorokauden. Va-
hinkopäivänä klo 20.00 lämpötila on ollut - 3,8°C. Vahinkopäivänä on 
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ollut ajoittaista, vähäistä lumisadetta. Lumensyvyys on Kaisaniemen 
mittausasemalla ollut 16 cm, johon vähäinen lumisade ei vaikuttanut.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan Franzéninkatu hiekoi-
tetaan päivittäin erityisesti päiväkodin sijainnin takia. 

Vahingonkorvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan evätä, jos 
vahingonkärsijä on itse myötävaikuttanut vahinkoon. Vahinko on tapah-
tunut takaisinsaantivaatimuksen mukaan vahingonkärsijän ylittäessä 
Franzéninkatua ja jalkakäytävälle tullessaan vahingonkärsijä on liukas-
tunut märkään ja liukkaaseen jääkanttiin. Kuten takaisinsaantivaati-
muksessa ilmenee, jalkakäytävä oli hiekoitettu. Edes riittävillä kunnos-
sapitotoimenpiteillä ei ole mahdollista täysin estää jään aiheuttamaa 
liukkautta. Tien ylitys on tapahtunut ajoradalla kohdassa, jossa ei ole 
suojatietä. Ajoradalta jalkakäytävälle jalan liikkuvan tulee käyttää erityi-
sesti talviolosuhteissa riittävää huolellisuutta. 

Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sää-
olot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki kat-
soo toimineensa huolellisesti. Näin ollen kaupunki ei katso laiminlyö-
neensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa kor-
vausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

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

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57
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