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44 §
Takaisinsaantisaantivaatimus, liukastuminen, If Vahinkovakuutus 
Oyj

HEL 2019-009543 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan ta-
kaisinsaantivaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 11.9.2019 esittänyt kaupungille 6 694,55 euron suuruisen ta-
kaisinsaantivaatimuksen. Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on 
oikeutettu takaisinsaantiin maksamassaan liukastumisvahingossa 
19.93848 työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Vaati-
muksen mukaan vahingonkärsijä on liukastunut 14.3.2019 klo 23.30 
kävellessään yhdistetyllä pyörä- ja kävelytiellä osoitteessa Porkkalan-
katu 10. Vaatimuksen mukaan liukastuminen on johtunut vahinkopai-
kan hiekoittamattomuudesta.

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.

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. Vahinkopaikka on kevyen 
liikenteen väylä ja se kuuluu hoitoluokkaan I.

I-luokan kaduilta torjutaan liukkaus ja poistetaan liikennettä haittaava 
lumi, sohjo ja jää välittömästi tai aamun työmatkaliikennettä varten kello 
7 mennessä. I-luokan kevyen liikenteen väylän aurauksen lähtökynnys 
on 5 cm lunta. Toimenpideaika on aurauksen osalta neljä tuntia, kui-
tenkin niin, että klo 17 ja klo 3 välisenä aikana satanut lumi poistetaan 
klo 7 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika on kolme 
tuntia, kuitenkin niin, että klo 18 ja klo 4 välisenä aikana havaittu tuntu-
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vasti lisääntynyt liukkaus torjutaan klo 7 mennessä. Toimenpideaika al-
kaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntu-
van lisääntymisen.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan Porkkalan-
kadulla kulkee talvipyöräilyn priorisoitu reitti, joka kunnossapidetään 
harjaamalla ja kalsiumkloridiliuoksella. Kyseistä väylää ei hiekoiteta. 
Kelikeskukselta on tullut hälytys liukkauden tuntuvasta lisääntymisestä 
14.3.2019, jonka johdosta kunnossapitotoimenpiteet aloitettiin Kampin 
tukikohdasta klo 3.00. Vahinkopaikan toimenpiteet tehtiin 14.3.2019 klo 
4.30. 

Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopäivänä lämpötila on vaihdellut 
Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa 2,6°C ja -1,1°C 
välillä, ollen klo 23 2,3°C . Vahinkopäivän lämpötila on aamuyön lumi-
sateiden jälkeen ollut plussan puolella. Vahinkoa edeltäneenä päivänä 
lämpötila on vaihdellut -0,1°C  ja -9,1°C välillä. 13.3.-14.3.2019 välise-
nä yönä sateita on esiintynyt vedeksi muutettuna 4,2 mm, joka nostatti 
lumikertymää 10 senttimetristä 14 senttimetriin. Lumisateet päättyivät 
noin klo 4.00.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu pe-
rustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitäjän on 
vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, 
huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, 
että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yh-
teys.

Kadun kunnossapitovelvollinen voi vapautua vahingonkorvausvastuus-
taan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmukai-
sesti. Vahinkopaikalla on tehty kunnossapitotoimenpiteitä harjaamalla 
ja suolaamalla vahinkopäivänä toimenpideaikojen puitteissa. Liukkau-
dentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa 
liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmu-
kaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla (Vakuutuslautakun-
nan ratkaisu FINE-001397). Tästä syystä jalankulkijan tulee noudattaa 
talvella erityistä varovaisuutta. 

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten 
perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapi-
don toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellises-
ti. 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 §, 6 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

kymp.korvausasiat(a)hel.fi
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-

takunta
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