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32 §
Takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, Lähitapiola

HEL 2019-006499 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan ta-
kaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisinsaan-
tiin maksamassaan liukastumisvahingossa 3501909909 työtapaturma- 
ja ammattitautilain 270§:n perusteella. Vaatimuksen mukaan hakija on 
liukastunut 15.2.2019 klo 7.30 pyöräillessään ajoradalla Humikkalan-
tien ja Klamintien risteyksessä. Vaatimuksen mukaan tiellä on ollut 
mustaa jäätä ja lämpötila on ollut muutaman asteen plussan puolella. 
Alueella ei oltu suoritettu hiekoitusta. Hakija on esittänyt kaupungille 
yhteensä 9 429,61 euron korvausvaatimuksen.

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. Vahinkopaikan kunnossa-
pito hoidetaan II-luokan mukaisesti. II-luokan ajoradoilta poistetaan lu-
mi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epätasaisuutta. 
Auraustoimenpiteet hoidetaan ja liukkaus torjutaan heti I-luokan katujen 
jälkeen. Toimenpideaika on neljä tuntia, kuitenkin niin, että klo 16.30-
04.00 satanut lumi poistetaan kello 7 mennessä. Aurauksen lähtökyn-
nys on 5 cm. Liukkaudentorjunnan toimenpiteiden osalta toimenpideai-
ka on viisi tuntia, kuitenkin niin, että klo 16.00-04.00 aikavälillä ilmen-
neen liukkauden tuntuvan lisääntymisen johdosta liukkaudentorjunta-
toimenpiteet tulee olla suoritettu klo 7 mennessä. Liukkaudentorjunnan 
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osalta toimenpideaika alkaa siitä, kun liukkaudessa on tapahtunut tun-
tuva lisääntyminen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut 
Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 1,9°C ja 7,7°C 
välillä. Vahinkopäivänä ei ole esiintynyt sateita. Sää on ollut vahinko-
päivänä klo 08.00 pilvinen ja poutainen ja lämpötila on ollut 4°C. Vahin-
koa edeltäneenä päivänä lämpötila on pysytellyt 0,7°C ja 2,9°C välillä 
eikä sateita ole esiintynyt.

Kunnossapitopiiriltä saadun tiedon mukaan liukkaudentorjuntatoimenpi-
teet on aloitettu piirin alueella tapahtumapäivänä klo 01.00. Vahinko-
paikka ollaan hiekoitettu edellisenä päivänä klo 12.57 ja vahinkopäivä-
nä 08.28 sekä 20.48.

Vahingonkorvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan evätä, jos 
vahingonkärsijä on itse myötävaikuttanut vahinkoon. Tienkäyttäjän on 
tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolel-
lisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi sekä sovitet-
tava tilannenopeus sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huo-
mioon ottaen muun ohella tien kunto ja sääolosuhteet. Nopeus on pi-
dettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajo-
neuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja 
kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Talvipyöräilyyn sisältyy aina 
riskejä, jotka kuljettajan täytyy ottaa huomioon. Talvipyöräilyn riskien 
takia pyöräilijän on noudatettava erityistä huolellisuutta, sillä talvikuu-
kausina tiet voivat olla jäässä ja liukkaita.

Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää laiminlyöntiä tai tuottamusta. 
Lisäksi toiminnan tai laiminlyönnin ja seurauksen välillä on oltava syy-
yhteys. Kadun kunnossapitovelvollinen voi vapautua vahingonkorvaus-
vastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asian-
mukaisesti. Vahinkopaikka ollaan hiekoitettu asianmukaisesti vahinkoa 
edeltäneenä päivänä klo 12.57 ja tämän jälkeen vahinkopäivänä klo 
08.28. Hiekoituksella tai muilla liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina 
voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, 
että kunnossapito on hoidettu asianmukaisella ja kunnossapitolain 
edellyttämällä tasolla. 

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

Sovelletut oikeusohjeet
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Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Tieliikennelaki (3.4.1981/267) 2 luku 4-5 §

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

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Katriina Pönkä, lakimiesharjoittelija, puhelin: 09 310 22765

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
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Ote Otteen liitteet
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takunta
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