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26 §
Takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, If Vahinkovakuutus

HEL 2019-004557 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan ta-
kaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaan-
tiin maksamassaan liukastumisvahingossa 19.58498 työtapaturma- ja 
ammattitautilain 270 §:n perusteella. Vaatimuksen mukaan liukastumi-
nen on tapahtunut jalkakäytävällä 15.2.2019 kello 8.00 osoitteessa 
Retkeilijänkuja 10. Vaatimuksen mukaan liukastuminen on johtunut jal-
kakäytävän liukkaudesta. Takaisinsaantivaatimuksessa on vaadittu 
kaupunkia korvaamaan yhteensä 5 879,90 euroa liukastumisesta ai-
heutuneita kuluja.

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, 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. Retkeilijänkujan kunnos-
sapito hoidetaan III-luokan mukaisesti. III-luokan kaduilta poistetaan 
lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. 
Liukkaus torjutaan heti I- ja II-luokan katujen jälkeen. Aurauksen lähtö-
kynnys on 5 cm. Toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tun-
tia niin, että yöllä aurauskynnyksen ylittänyt sade tulee olla aurattu klo 
12 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun lumisade on päättynyt.

Liukkaudentorjunnan toimenpiteiden osalta toimenpideaika on viisi tun-
tia, kuitenkin niin, että klo 16-7 aikavälillä ilmenneen liukkauden tuntu-
van lisääntymisen johdosta liukkaudentorjuntatoimenpiteet tulee olla 
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suoritettu klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideai-
ka alkaa siitä, kun liukkaudessa on tapahtunut tuntuva lisääntyminen.

Forecan mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut Vuosaaren 
sataman mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 1,2°C ja 7,8°C välillä. 
Vahinkopäivänä klo 8 lämpötila on ollut 4,4°C. Vahinkopäivänä ei ole 
esiintynyt lumisateita. Lumensyvyys on Kaisaniemen mittausasemalla 
tehtyjen mittausten mukaan ollut 26cm. 

Vahinkoa edeltäneenä päivänä sää on vaihdellut 0,9°C ja 3,6°C välillä. 
Sateita ei ole esiintynyt. Lumensyvyys on Kaisaniemen mittausasemal-
la tehtyjen mittausten mukaan ollut 28 cm.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan alueella on vahinko-
päivänä tehty liukkaudentorjuntaa klo 6.00 alkaen. Vahinkopaikka kuu-
luu kunnossapitoluokkaan III, joten liukkaudentorjuntatyöt on tehty I- ja 
II-luokan katujen jälkeen. Vahinkopaikka on hiekoitettu 15.2.2019 klo 
10.10. 

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 kunnossapitotyöt on hoidettu asianmu-
kaisesti.

Vahinkopaikalla on tehty kunnossapitotoimenpiteitä hiekoittamalla va-
hinkopäivänä toimenpideaikojen puitteissa (ennen klo 12). Lumisateita 
ei ole esiintynyt eikä näin ollen aurauskynnys ole ylittynyt.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten 
perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapi-
don toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti 
ja kunnossapitolain mukaisesti. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt 
kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvolli-
nen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 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

Lisätiedot
Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 310 39930
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kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-

takunta
.


