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37 §
Vahingonkorvausvaatimus, liukastuminen

HEL 2019-007923 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan 
vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on 5.1.2019 kello 18.00 
liukastunut jäisellä ja hiekoittamattomalla ajoradalla, osoitteessa Kona-
lantie 47. Hakija on esittänyt kaupungille 11 729,06 korvausvaatimuk-
sen liukastumisen aiheuttamista kuluista ja vielä erittelemättömän vaa-
timuksen fysikaalisen hoidon kuluista.

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 Konalantie kuuluu hoitoluokkaan II, joilta 
poistetaan lumi, sohjo ja jää niin, ettei synny liikennettä haittaavaa epä-
tasaisuutta. Liukkaus torjutaan heti I luokan väylien jälkeen. II luokan 
kevyenliikenteenväylän aurauksen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimen-
pideaika on neljä tuntia, kuitenkin niin, että yöllä satanut lumi poiste-
taan kello 10 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun säätilassa ta-
pahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen tai lumi-
sade on päättynyt ja se on ylittänyt 5 cm kynnyksen.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen säämittausasemalla tehtyjen mit-
tausten mukaan vahinkopäivänä on vallinnut tasainen pakkassää, läm-
pötila on pysytellyt noin -5℃. Sateita ei ole ollut. Lumen syvyys on ollut 
2 senttimetriä vahinkopäivän aamun ja sitä seuraavan aamun mittauk-
sessa.

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. 
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Kunnossapitopiirin antaman selvityksen mukaan vahinkopaikka on suo-
lattu vahinkoa ennen 2.1.2019 ja 4.1.2019 Vahinkopäivänä ei ole esiin-
tynyt erityistä liukkautta tai mitään sellaista sään muutosta, että olisi ol-
lut syytä ryhtyä ylimääräisiin kunnossapidon toimenpiteisiin. 

Liukkauden torjuntaa ei tehdä ajoradalla jalankulkua silmälläpitäen. Ja-
lankulkijan tulee ottaa olosuhteet huomioon ja noudattaa huolellisuutta 
ja varovaisuutta talvella liikkuessaan.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella liukkaudentorjunta on ennen 
vahinkoa tehty Helsingin kaupungin normien ja toimenpideaikojen mu-
kaisesti. Kaupunki ei katso, vakiintunut oikeuskäytäntö huomioon ot-
taen, laiminlyöneensä 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 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57
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