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TALVIKUNNOSSAPITO



YLEISTÄ

 Katujen ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta säädetään ”laissa kadun ja eräiden 
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta”

 Kadun kunnossapitoon kuuluvat mm. ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia 
kadun pitämiseksi liikenteen tarpeiden edellyttämässä kunnossa, kuten lumen ja 
jään poistaminen, kadun pinnan pitäminen tasaisena, liukkauden torjuminen sekä 
siihen käytetyn kiviaineksen poistaminen.

 Lähtökohtana on se, että kadulla liikkujan on voitava luottaa siihen, että liikkuminen 
voi tapahtua turvallisesti. Kadun kunnossapidosta huolehtivan on otettava 
huomioon myös se, että kaikkien on voitava iästä tai toimintarajoitteista huolimatta 
käyttää katuja ja yleisiä alueita.

 Tämä otettu ”Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta”, katso linkkisivu



KUNNOSSAPITO PÄHKINÄNKUORESSA

 Yleisten teiden hoidosta vastaa ELY-keskus

 Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tiekunnat/tieosakkaat

 Kirkkonummen kunta vastaa katujen, torien ja yleisillä alueilla 
sijaitsevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta

 Kunnan vastuualueella olevat kohdat hoidetaan 
kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä

 Kunnossapitoluokat: https://bit.ly/2N8CC5U

 Muut alueet: omat pihat, AsOy, KOy, yritystoiminta, ulkoalueet yms.



KUNNOSSAPITOLUOKAT



KUNNOSSAPITOLUOKKA 1 

• Pääkadut ja niiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät.

• Kuivaa irtolunta enintään 5 cm. Auraus tulee aloittaa mahdollisimman 
pian laatustandardin alituttua tai niin, että katu on aurattu ennen 
liikenteen huipputunteja.

• Runsaan ja jatkuvan lumisateen aikana kadut tulee pitää 
liikennöitävässä kunnossa.

• Sohjoa enintään 4 cm mahdollisimman pian tavoitetason alittumisen 
jälkeen.

• Liukkaudentorjunta suoritetaan aina kelin niin vaatiessa. Kevyen 
liikenteen väylät on pyrittävä käsittelemään ennen ajoratoja. 

 Lähde: https://bit.ly/3dd8Oj9



KUNNOSSAPITOLUOKKA 2 

• Kokoojakadut ja kevyen liikenteen alueelliset reitit.

• Kuivaa irtolunta enintään 7 cm. Auraus tulee aloittaa laatustandardin 
alituttua, yleensä lumisateen päätyttyä.

• Pitkäkestoisen lumisateen aikana auraus tulee aloittaa jo lumisateen 
aikana laatustandardin alituttua.

• Sohjoa enintään 6 cm tavoitetason alittumisen jälkeen 7 tunnin 
kuluessa.

• Liukkaudentorjunta: Pääsääntöisesti käsitellään vain vaarallisimmat 
kohdat. Kevyen liikenteen väylät käsitellään kaikilta osin.

 Lähde: https://bit.ly/3dd8Oj9



KUNNOSSAPITOLUOKKA 3

 Asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet.Asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet.Asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet.Asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet.

 Kuivaa irtolunta enintään 10 cm. AurausAurausAurausAuraus tulee aloittaa 
laatustandardin alituttua, viimeistään 10 tuntia lumisateen viimeistään 10 tuntia lumisateen viimeistään 10 tuntia lumisateen viimeistään 10 tuntia lumisateen 
loppumisestaloppumisestaloppumisestaloppumisesta.

 Sohjoa enintään 8 cm tavoitetason alittumisen jälkeen 10 tunnin 
kuluessa.

 Liukkaudentorjunta: Pääsääntöisesti käsitellään vain vaarallisimmat Liukkaudentorjunta: Pääsääntöisesti käsitellään vain vaarallisimmat Liukkaudentorjunta: Pääsääntöisesti käsitellään vain vaarallisimmat Liukkaudentorjunta: Pääsääntöisesti käsitellään vain vaarallisimmat 
kohdatkohdatkohdatkohdat. Kevyen liikenteen väylät käsitellään kaikilta osin.

 Lähde: https://bit.ly/3dd8Oj9



MUUTA

 Poikkeuksellisissa keliolosuhteissa laatuvaatimusten alittuminen on 
mahdollista.

 Kunta ei vastaa tonteilla sijaitsevien kevyenliikenteen väylien ja 
pysäköintialueiden kunnossapidosta

 Tontin omistajan tai haltijan velvollisuudet ovat mm. huolehtia 
tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta ja tontille johtavan 
kulkutien hoidosta, sekä poistaa lumi esim. postilaatikkokatoksista ja 
aidoilta.

 Kiinteistöjen tonteilta ei saa siirtää lunta kunnan katu- tai puistoalueille

 Lähde: https://bit.ly/3dd8Oj9



ESIMERKKITAPAUKSIA
(KUNTALAISTEN LÄHETTÄMIÄ)



SJÖKULLANTIE - KYLMÄLÄNTIE

 Kyse koululaisten kouluteistä Sjökullan koululle

 Kylmäläntiellä matalampi kunnossapitoluokka kuin Sjökullantiellä

 tämä aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita runsaslumisina talvina

 runsaasti ojaanajoja

 bussit eivät välttämättä pysty kulkemaan Kylmäläntietä pitkin

 moni perhe ajaa mieluummin lapset kouluu itse

 Asiasta ainakin 5-6 valitusta ELY-keskukselle



VALOKUVIA



JATKUUKO TÄMÄ?

 Yhdyskuntatekniikan kokous 2021: 

 Lautakunta päätti kokouksessa evästää, että Kirkkonummen katujen talvikunnossapitoa 
parannetaan hoitoluokituksen muuttamisella. Virkamiehet valmistelevat hoitoluokituksen

muutosesityksen lautakuntaan päätettäväksi ja huomioitavaksi lautakunnan vuoden 2022 

talousarvioehdotuksessa.



VAHINKO YLLÄTTI?



SAAKO KORVAUSTA MISTÄ TAHANSA?

EiEiEiEi, , , , eieieiei saasaasaasaa! ! ! ! JokainenJokainenJokainenJokainen vahinkovahinkovahinkovahinko on on on on 
erilainenerilainenerilainenerilainen....



MISTÄ KORVAUSTA HAETAAN?

 Korvausta liukastumisvahingossa tulee hakea siltä taholta, joka 
on vastuussa kyseisen alueen kunnossapidosta.

 ajoneuvoa käytettäessä (liikenne- ja kaskovakuutus)

 omassa pihassa (omat vakuutukset)

 jonkun muun pihassa (omistajan vastuuvakuutus)

 AsOy/KOy alueella (AsOy/KOy-kiinteistön vastuuvakuutukset)

 yleisten teiden alueella (Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus)

 yleisillä alueilla ja kaduilla kunnan kunnossapitoalueella (kunnan
vastuuvakuutus)

 kunnan toiminnoissa (kunnan ryhmätapaturmavakuutus)

 yksityisyrityksen toiminnasta (yrityksen vastuuvakuutus)



MITÄ KORVATAAN?

 vahingosta maksettavat korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain mukaan

 esim. hoitokulut, ansionmenetys, kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta, pysyvä 
vika ja haitta 

 kuolemantapauksessa hautauskustannukset ja elatukseen oikeutetuille perhe-eläke. 

 vahingon yhteydessä rikkoutuneet esineet korvataan.

 Omalla myötävaikutuksella saattaa olla korvausmäärää alentava vaikutus (esim. 
korkokengät talvella), ajaminen päihdeaineen vaikutuksen alaisena yms



VAHINKO TAPAHTUI LIIKENTEESSÄ

 Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa

 toiselle ajoneuvolle/toisen omaisuudelle sattuneet esinevahingot

 henkilövahingot

 syytön osapuoli voi hakea tästä sijaisautoa

 Vapaa-ehtoinen kaskovakuutus korvaa omalle ajoneuvolle sattuneet
vahingot

 vapaa-ehtoinen lisäturva

 laajuus vaihtelee

 bonusmenetys (= pienet vahingot kannattaa maksaa itse)



VAHINKO TAPAHTUI TYÖMATKALLA

 Lakisääteinen työtapaturmavakuutus

 työmatkojen aikana sattuneet vahingot (esim. liukastumiset)

 korvaa lääkärinkulut, ansionmenetykset yms.

 lakisääteinen turva

 välittömästi otettava yhteyttä työnantajaan

 Entä jos olen yrittäjä?

 tällöin kyseeseen voi tulla vapaaehtoinen yrittäjän tapaturmavakuutus

 Mistä muualta voisin hakea?

 Yksityisvakuutuksista (tapaturma-, sairauskulu-, henkivakuutus)



HENKILÖVAHINGOT

 Vahingot kunnan kunnossapitovastuulla olevilla alueilla (torit, portaat, 
jalkakäytävät), kuten esim. liukastumiset

 kunnan vastuuvakuutus

 Vahingot kunnan toiminnoissa ja tapahtumissa (esim. koulut ja päiväkodit, 
opistot)

 kunnan vapaa-ehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

 Vahingot kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön alueella

 kiinteistön vastuuvakuutus

 Vahingot muualla:

 yksityishenkilön vastuuvakuutus (kotipihat) tai yrityksen toiminnan vastuuvakuutus
(yritystoiminnasta aiheutunut vahinko) tai omat vakuutukset



Linkit

 Kirkkonummen kunnan kunnossapitosivu: https://bit.ly/3dd8Oj9

 Kunnossapitoluokat kartalla: https://bit.ly/3dd8Oj9

 Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta: https://bit.ly/3qjGM9J

 ELY-keskuksen korvauksenhaku: https://bit.ly/3tWlwc1

 Palautteen antaminen Kirkkonummen kunnalle annetaan sähköisen 
palautejärjestelmän kautta tai kunnossapito@kirkkonummi.fi puh. 040 
8649 084



PALAUTE



PALAUTE ETEENPÄIN VIETÄVÄKSI



KIITOS OSALLISTUJILLE!
ARI LIUHTA:ARI LIUHTA:ARI LIUHTA:ARI LIUHTA: www.prokirkkonummi.fi/kuntavaaliehdokas-ari-liuhta/

AKU LEIJALA: AKU LEIJALA: AKU LEIJALA: AKU LEIJALA: www.facebook.com/LeijalaAku

KIM LILJEQUIST:KIM LILJEQUIST:KIM LILJEQUIST:KIM LILJEQUIST: www.kimmen.info


