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14 §
Takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, If Vahinkovakuutus

HEL 2019-001972 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan 
vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaan-
tiin maksamassaan liukastumisvahingossa 18.347368 työtapaturma- ja 
ammattitautilain 270 §:n perusteella. Liukastuminen on tapahtunut 
17.12.2018 kello 16.30 yhdistetyllä pyörä- ja kävelytiellä osoitteessa 
Kurkiaispolku. Takaisinsaantivaatimuksen mukaan vahinkopaikka on 
ollut liukas ja hiekoittamaton. Takaisinsaantivaatimuksessa vaaditaan 
kaupunkia korvaamaan liukastumisen aiheuttamista kustannuksista yh-
teensä 8 605,75 euroa.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen säämittausasemalla tehtyjen mit-
tausten mukaan lämpötila on vahinkopäivänä pysytellyt nollan molem-
min puolin 1℃- -0,7℃. Sadetta on vahinkopäivän aikana mitattu 1.9 
mm vedeksi muunnettuna. Lumen syvyys on noussut kolmella sentti-
metrillä seuraavan aamun mittaukseen mennessä, jolloin syvyys on ol-
lut 5 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 Kurkiaispolku 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. 
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Vahinkoalueella on tehty hiekoitusta edellisen kerran ennen vahinkoa 
tapahtumapäivänä kello 6.00 alkaen ja edeltävänä päivänä kello 8.00 
alkaen. Vahinkopaikka on hiekoitettu heti I- ja II-luokan väylien jälkeen. 
Aurauskynnys ei vähäisen lumisateen vuoksi ole ylittynyt. Kunnossapi-
totoimien jälkeen säässä ei ole ennen vahinkoa tapahtunut mitään sel-
laisia muutoksia tai liukkauden tuntuvaa lisääntymistä, että olisi ollut 
tarvetta ryhtyä 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. 

Asiassa saatujen selvitysten perusteella liukkaudentorjunta on ennen 
vahinkoa tehty Helsingin kaupungin normien ja vakiintuneen oikeuskäy-
tännön mukaisesti. Kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapito-
lain mukaisia tehtäviään, eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

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

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-

takunta
.


