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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Hallintopäällikkö 
29.12.2021 § 29
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Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan 
vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 29.10.2021 esittänyt kaupungille 5000,00 euron suuruisen 
vahingonkorvausvaatimuksen. Hakija on täydentänyt korvausvaatimus-
taan 15.11.2021 korjauskustannuslaskelmalla, jolloin vaatimuksen 
summa on noussut 8 781,13 euroon. Vaatimuksen mukaan hakijan py-
säköitynä ollut ajoneuvo vaurioitui 21.10.2021 kello 7.30 sen päälle 
kaatuneesta puusta Lutherinkadulla. Pelastuslaitos on raivannut puun 
pois hakijan ajoneuvon päältä.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadun liikenteen tar-
peiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kadun kunnossapitoon 
luetaan katualueella muun muassa istutusten kunnossapito.

Lutherinkadulla on puistopuita, jotka on luokiteltu hoitoluokkaan A2. 
Ajoväylän kunnossapito kuuluu hoitoluokkaan III.

Puistopuut hoidetaan niiden ikään, lajiin ja kasvupaikkaan nähden so-
veltuvalla tavalla myös turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Puille pyri-
tään leikkausten avulla tuottamaan ikävaiheittaisten mittasuhdevaati-
musten mukaisesti mahdollisimman pitkä ja turvallinen täysikasvuisen 
puun ikävaihe, missä hoitotoimenpiteet ovat rutiiniluonteisia ja vähätöi-
siä. Puiden kuntoseurantaa tehdään silmämääräisesti ympärivuotisesti 
muun kunnossapidon ohessa jatkuvasti. 

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen 
kunnossapidosta vastaavalta taholta. Saadun selvityksen mukaan va-
hinkopaikalla olevasta keskikokoisesta kujasalavasta on katkennut yksi 
latvahaara. Haara on ollut lehtevä ja tuuhea, eikä siinä ole ollut havait-
tavissa esimerkiksi lahottajasienten itiöemiä, jotka kielisivät mahdolli-
sesta lahosta. Haarassa on ollut vanha haavapinta. Kunnossapidon 
mukaan valokuvien perusteella repeytymiskohdan leikkauspinnassa on 
ollut havaittavissa pehmeää valkolahoa ja kovempaa lahoa sekä värivi-
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kaa. Mantopuu eli puun pintapuu on kuitenkin ollut terve ja pintavaurion 
kylestyminen on ollut kohtuullisen voimakasta. Kohtuullisen voimakas 
kylestyminen on merkki siitä, että puu on tukenut heikentynyttä kohtaa 
haavapuun kasvulla. Haara on ollut elinvoimainen, koska haavapuun 
kasvu ei muuten olisi ollut voimakasta.

Puiden kuntoarvioinnit tehdään lisätyönä erikseen tilattuna tarpeen mu-
kaan. Kuntoarviointi tehdään silmämääräisessä kunnon seurannassa 
tehdyn esityksen pohjalta ja se on puukohtainen. Arvioinnissa käyte-
tään apuna teknisiä apuvälineitä, kuten mikroporaa, puututkaa tai jotain 
muuta teknistä menetelmää ja jokainen käsiteltävä puu tutkitaan yksi-
tyiskohtaisesti. Tämä kyseinen puu on kuntoarvioitu viimeksi noin 20 
vuotta sitten ja sen latvusta on pienennetty vuoden 2005 tienoilla. 20 
vuotta on lyhyt aika puiden elämässä. Vuoden 2005 pienennysleik-
kauksen jälkeen ei ole ilmennyt tarvetta kuntoarviolle. Jatkuvassa sil-
mämääräisessä seurannassa ei ole havaittu mitään huolestuttavaa ky-
seisessä puussa tai sen vahingon aiheuttaneessa haarassa. Salavat 
ovat tuuliherkkiä, koska puuaines on pehmeää. Pienennysleikkauksilla 
on nimenomaan pyritty pienentämään repeytymisriskiä. Vahingon ai-
heuttanutta puuta on pienennetty vahingon jälkeen 1.12.2021, mutta se 
jää edelleen kasvupaikalleen.

Ilmatieteen laitoksen Kaisaniemen säänmittausaseman mukaan tuu-
lennopeus on ollut 21.10.2021 kello 23.50 10.0 m/s. Puuskatuulen no-
peus samaan aikaan on ollut 18.3 m/s, joka määritellään kovaksi tuu-
leksi. Kovat puuskatuulet jatkuivat lähes koko seuraavan vuorokauden 
ajan. 21.-22.10.2021 välisen yön aikana puuskatuulen suurin mitattu 
nopeus oli 19.5 m/s. Maa-alueilla nimenomaan puuskat aiheuttavat va-
hinkoja. Kun tuulen nopeus on noin 17-20 m/s, se katkoo puiden oksia 
ja ulkona liikkuminen on vaikeaa. 

Pelkkä vahinkotapahtuma 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 kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan 
osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti.

Vahinkopaikalla olevan puun silmämääräinen seuranta on tehty suunni-
telmien mukaisesti eikä siinä ole ollut päällepäin näkyvää vikaa. Puusta 
ei ole tullut kaupungille ilmoituksia ennen tätä vahinkoa. Haaran kat-
keaminen on johtunut voimakkaasta puuskatuulesta.
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Edellä esitettyjen seikkojen perusteella kaupunki katsoo toimineensa 
huolellisesti ja kunnossapitolain mukaisesti. Kyseessä on valitettava 
kaupungin tuottamuksesta riippumaton vahinkotapahtuma, josta kau-
punki ei ole vahingonkorvauslain mukaisessa korvausvastuussa.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 
(669/1978) 1–4 §, 6 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53
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