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39 §
Vahingonkorvausvaatimus, liukastuminen

HEL 2019-008402 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan 
vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 9.8.2019 esittänyt kaupungille tähän mennessä 5 159,90 eu-
ron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan ha-
kija on liukastunut 16.2.2019 Vilhonkadulla sijaitsevalla suojatiellä, 
Kansallisteatterin edessä. Suojatien valkoinen maaliraita oli peilikirk-
kaassa jäässä, jonka vuoksi hakija liukastui. Hakija on kysyttäessä 
täsmentänyt vahingon sattumisajankohtaa siten, että vahinkopaikalle 
on tilattu ambulanssi klo 0.45.

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. 
Liukkaus torjutaan heti I-luokan katujen jälkeen. Toimenpideaika on 
neljä tuntia, kuitenkin niin, että klo 17-03 satanut lumi poistetaan kello 7 
mennessä. Aurauksen lähtökynnys on 5 cm. Liukkaudentorjunnan toi-
menpiteiden osalta toimenpideaika on kolme tuntia, kuitenkin niin, että 
klo 17-04 aikavälillä ilmenneen liukkauden tuntuvan lisääntymisen joh-
dosta liukkaudentorjuntatoimenpiteet tulee olla suoritettu klo 7 men-
nessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika alkaa siitä, kun liuk-
kaudessa on tapahtunut tuntuva lisääntyminen.
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Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut 
Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 1,9°C ja 7,7°C 
välillä. Vahinkopäivänä klo 01.00 sää on ollut  selkeä ja poutainen ja 
lämpötila on ollut 1,4°C. Vahinkopäivänä ja vahinkoa edeltäneenä päi-
vänä sää on pysynyt koko ajan plussan puolella eikä sateita ole esiin-
tynyt.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaakaan vahin-
kopaikalla ei ole todettu liukkautta 15.2.2019 tai 16.2.2019 aamulla. Ke-
likeskukselta ei ole tullut vahinkopäivänä 16.2.2019 hälytyksiä. Työt on 
aloitettu Kampin tukikohdasta vahinkopäivänä klo 6.30 liukkaudentor-
juntatarkastuksilla. Rautatieaseman ympäristö kuuluu keskeisimpiin 
tarkastuskohteisiin. 

Pelkkä vahinkotapatuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvas-
tuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvas-
tuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän 
on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin 
laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi 
edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon vä-
lillä on syy-yhteys. Kadun kunnossapitäjä voi vapautua vahingonkor-
vausvastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu 
asianmukaisesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa 
otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, 
vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Suojatieitä on kahta erilaista tyyppiä; maalattu ja massalla merkittyä. 
Molempien merkintään käytetään EN-/SFS-standardit täyttävää materi-
aalia, jota myös Liikennevirasto käyttää valtion teillä. Muiden materiaa-
lien käyttö ei ole sallittua.

Hakija on liukastunut suojatiellä, jonka vuoksi hakijalle on tilattu ambu-
lanssi noin klo 00.45. Vahinkopaikka sijaitsee II-hoitoluokkaan kuuluval-
la ajoväylällä. Kaupungin soveltamien talvihoitonormien mukaan klo 17-
04 aikavälillä ilmenneen liukkauden tuntuvan lisääntymisen johdosta 
liukkaudentorjuntatoimenpiteet tulee olla suoritettu klo 7 mennessä. Ke-
likeskukselta ei ole tullut vahinkopäivänä hälytyksiä eikä säässä ole ta-
pahtunut mitään sellaista, joka olisi aiheuttanut liukkauden tuntuvaa li-
sääntymistä. Sää on pysynyt koko ajan, myös vahinko edeltäneenä 
päivänä 15.2.2019 plussan puolella eikä sateita ole esiintynyt. Näin ol-
len tarvetta kokonaisvaltaisille liukkaudentorjuntatoimenpiteille ei ole ol-
lut. Työt on aloitettu vahinkopäivän aamuna klo 6.30 liukkaudentarkis-
tuksilla, eikä vahinkopaikalla ole havaittu tarvetta lisähiekoituksille. 
Vaikka kunnossapito olisi hoidettu asianmukaisella ja kunnossapitolain 
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edellyttämällä tavalla, ei hiekoituksella aina voida täysin estää jään, 
veden tai lumen aiheuttamaa liukkautta.

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

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 § 6 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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