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29 §
Takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, OP Vakuutus Oy

HEL 2019-006390 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan ta-
kaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

OP Vakuutus Oy hakee takaisinsaantia maksamassaan liukastumisva-
hingossa vahinkotunnuksella TA 18-154144-8. Vaatimuksen mukaan 
hakija on oikeutettu takaisinsaantiin työtapaturma- ja ammattitautilain 
270 §:n perusteella. Liukastuminen on tapahtunut 13.12.2018 noin kel-
lo 16.30 puutteellisesti hoidetulla suojatiellä osoitteessa Mäkelänkatu 
30. Takaisinsaantivaatimuksessa on vaadittu kaupunkia korvaamaan 
yhteensä 9 591,95 euroa liukastumisen aiheuttamista kustannuksista.

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 ovat laissa asetetut 
velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Helsingin 
kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katu-
luokituksen sekä liikenteellisen merkityksen mukaan.

Vahinkopaikka kunnossapidetään hoitoluokan I mukaisesti. I-luokan 
kaduilta torjutaan liukkaus ja poistetaan liikennettä haittaava lumi, sohjo 
ja jää välittömästi tai aamun työmatkaliikennettä varten kello 7 men-
nessä. I-luokan kevyen liikenteen väylän aurauksen lähtökynnys on 5 
cm lunta. Toimenpideaika on aurauksen osalta neljä tuntia, kuitenkin 
niin, että ennen klo 3 yöllä päättyneen lumisateen lumet poistetaan klo 
7  mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika on kolme 
tuntia, kuitenkin niin, että klo 18-04 havaittu tuntuvasti lisääntynyt liuk-
kaus torjutaan klo 7 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun sääti-
lassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen 
tai lumisade on päättynyt ja se on ylittänyt 5 cm kynnyksen. 

Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä Kaisaniemen mittausa-
semalla tehdyissä mittauksissa lämpötila on ollut vahingon tapahtuma-
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aikoihin noin -1,3°C. Lumensyvyyttä on mitattu 0 senttimetriä koko jou-
lukuun ajan ennen vahinkoa. Sateita ei ole ollut vahinkopäivänä, eikä 
sitä edeltävänä päivänä.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan vahinkopaikka on suo-
lattu ennen vahinkoa edellisen kerran 12.12.2019. Suolauksen jälkeen 
ei ole esiintynyt sellaisia sateita tai liukkauden tuntuvaa lisääntymistä, 
että olisi ollut tarvetta ryhtyä ylimääräisiin kunnossapidon toimenpitei-
siin. Alueella on vallinnut tasainen pakkassää.

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. Jalankulkijan tulee talvella huomioida mahdollinen 
liukkaus ja noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Liukkauden torjuntaa ei myöskään ole mahdollista toteuttaa siten, että 
jalkakäytävän mitkään osat eivät koskaan olisi liukkaat. Hiekoituksella 
ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään ta-
pauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapito-
lain edellyttämällä tasolla. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liu-
kastua. Jalankulkijan tulee ottaa olosuhteet huomioon, huomioida 
mahdollinen liukkaus ja noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta talvel-
la liikkuessaan.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sää-
olot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki kat-
soo toimineensa huolellisesti asetettujen toimenpideaikojen puitteissa. 
Kaupunki ei katso, vakiintunut oikeuskäytäntö huomioon ottaen, laimin-
lyöneensä kunnossapitolain 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 §, 14 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 310 38506

kymp.korvausasiat(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-

takunta
.


