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§ 283
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtajan va-
hingonkorvauspäätöksestä

HEL 2017-006914 T 03 01 00

Länsimäentie, Mellunkylä

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimia-
lan hallintojohtajan vahingonkorvauspäätöksestä 5.7.2017 (9 §) tehdyn 
oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja on hylännyt päätöksellään 
5.7.2017 (9 §) Länsimäentiellä 2.6.2017 tapahtuneeseen auton vaurioi-
tumiseen liittyvän vahingonkorvaushakemuksen.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessaan vaatimuksensa vahingon-
korvauksesta Mellunkylässä Länsimäentiellä tapahtuneeseen ajoneu-
vovaurioon liittyen. Vahingonkorvaushakemuksen ja oikaisuvaatimuk-
sen mukaan vahinko on aiheutunut kaupungin katujen kunnossapitotoi-
menpiteiden laiminlyönnistä. 

Hakija on 2.6.2017 noin kello 11.30 ollut ajamassa pitkin Länsimäentie-
tä. Jonkin matkaa Varhelanpolun risteyksen jälkeen haapa on kaatunut 
hakijan ajoneuvon päälle. Puun kaatoi kova tuuli. Puu rikkoi hakijan 
ajoneuvon katon.

Hakijan mielestä kaatuneen puun kunnon tarkastus on tehty huolimat-
tomasti. Hakijan mukaan kyseiseen metsikköön valuva sadevesi on 
myös mahdollisesti vaurioittanut puita. 

Hakija vaatii kaupungilta yhteensä 17 830,94 euroa.

Päätöksen perustelut

Saadut selvitykset

Kunnossapitopiirin metsien hoidon asiantuntija on pari vuotta sitten 
suorittanut kyseisellä alueella reittienvarsihoitoa. Reittienvarsihoitoon 
kuuluu esimerkiksi lahonneiden tai muutoin huonokuntoisten puiden 
poistaminen. Lahonneita ja huonokuntoisia puita poistetaan myös 
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asukkaiden ilmoitusten perusteella. Kyseisestä puusta ei ole tehty il-
moitusta.

Kunnossapitopiiri on käynyt paikan päällä tarkistamassa kaatuneen 
haapapuun kunnon. Puu sijaitsee pienessä metsikössä tien vieressä eli 
katualueella. Kyseinen alue on aiemmin ollut hoitoluokkaa C1. Hoito-
luokka C1 tarkoittaa luonnonmukaista olotilaa, josta käydään poista-
massa huonokuntoiset puut.

Kaatuneessa puussa ei ole ollut ulospäin näkyvää vikaa. Puu ei ole 
myöskään ollut kituva ja siinä on ollut lehtiä. Vain kaatuneen puun sisä-
puolelta voitiin tehdä havainto, että siitä löytyi lahonneita kohtia.

Puu on katkennut rungostaan poikki. Hakijan väitteellä sadeveden ai-
heuttamasta puun juurien lahoamisesta ei siis ole merkitystä.

Puun kaatuminen on ollut tapaturma, jonka takia kaupunki ei ole vahin-
gosta vastuussa.

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (31.5.1974/412) 2:1 §.

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

Lopputulos

Asiassa saatujen selvitysten nojalla on katsottava, että Helsingin kau-
punki ei ole vastuussa puun kaatumisen aiheuttamasta hakijan ajoneu-
von rikkoontumisesta. Aiemmin tehdyn kaupunkiympäristön toimialan 
hallintojohtajan päätöksen jälkeen ei ole esitetty uutta näyttöä siitä, että 
kaupunki olisi vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Kyseessä on ollut 
tapaturma.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että hallintojohtajan päätöstä ei 
ole syytä muuttaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätök-
seen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja 
kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asia-
nosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen 
on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alai-
sen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 
138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi säh-
köpostitse 1.8.2017. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle 
on saapunut 14.8.2017 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus ja muut asiakirjat ovat olleet nähtävillä lautakunnan 
kokouksessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimus 5.7.2017 § 9 päätöksestä, Vahingonkorvausvaatimus, 
autovaurio

2 Vahingonkorvausvaatimus 8.6.2017, autovaurio 2.6.2017
3 Kartta ja kuvia vahinkopaikasta, autovaurio 2.6.2017
4 Kuvia vahinkopaikalta, autovaurio 2.6.2017
5 Kuvia vahinkopaikalta, autovaurio 2.6.2017
6 Selvitys Länsimäentien kaatunut puu
7 Puumiehen kuva1
8 Puumiehen kuva2
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9 Puumiehen kuva3
10 Puumiehen kuva4

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintojohtaja 
05.07.2017 § 9

HEL 2017-006914 T 03 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja päätti hylätä hakijan va-
hingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo on vaurioitu-
nut puun kaaduttua ajoneuvon päälle hänen ajaessaan Länsimäentiellä 
2.6.2017 kello 11.30. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan 17 
830,94 euroa.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan kaatuneessa haavas-
sa ei ole ollut päällepäin näkyvää vikaa.

Tyvestä puu on lahonnut, mutta sitä ei ole ollut mahdollista havaita 
päällepäin.

Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia vel-
vollisuuksiaan, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §
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Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

Lisätiedot
Jenna Willisi, lakimiesharjoittelija, puhelin: 310 38058

kymp.korvausasiat(a)hel.fi


