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JARDno-2017-1364
Myrskyvahinko Loutinkadulla 12.8.2017
Kaupungille on esitetty vahingonkorvausvaatimus, jonka mukaan 12.8.2017
riehunut myrsky on kaatanut 13 kaupungin maalla sijaitsevaa puuta hakijan
tontille, vaurioittaen tontilla olevaa rakennusta ja pihalla ollutta omaisuutta.
Hakija ei ole vaatimuksessaan yksilöinyt rakennukselle tai muulle omaisuudelle
aiheutuneita vahinkoja eikä toimittanut vahingoista tarkempaa selvitystä,
kuten valokuvia. Hakija vaatii Järvenpään kaupunkia korvaamaan aiheutuneista
vahingoista vakuutuksen omavastuuosuuden mukaisen määrän, yhteensä 500
euroa.
Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija on ollut yhteydessä kaupunkiin
kyseistä metsää koskien useaan kertaan ja pyytänyt sen raivaamista. Hakijan
mukaan jokainen myrsky on kaatanut kyseisessä metsässä sijaitsevia puita.
Hakijan mukaan metsää on kaupungin toimesta raivattu, mutta hakija epäilee
raivauksen jääneen kesken. Hakijan mukaan hänen tontilleen on jo vuonna
2013 kaatunut/kaadettu puu kyseisestä metsästä, joka aiheutti vaurioita.
Kaupungin metsätalousteknikolta saadun selvityksen mukaan kyseessä on
n. 40 metriä leveä metsäalue, jonka yksi sivu päättyy hakijan tonttiin. Myös
metsäalueen toisella laidalla on asutusta. Puusto on päältäpäin arvioiden
hyväkuntoista, eikä edellytä toimenpiteitä. Myös hakijan ilmoittamat 13
kaatunutta puuta ovat olleet päälle päin hyväkuntoisia. Hakijan tontin reunasta
on vuonna 2013 poistettu joitakin kuusia, joiden oksa-/latvapaino on sijainnut
tontin puolella. Tuolloin yksi runko on kaatajan virheestä johtuen kaatunut
hakijan tontille. Kyseisen rungon aiheuttamat vahingot on tuolloin korvattu
hakijalle.
Metsäalueen sisältä on vuonna 2013 poistettu vain 1-2 puuta, jotta poistettujen
runkojen vieressä sijaitsevilla puilla olisi paremmat mahdollisuudet levittää
juuristojaan. Muutoin tavoitteena on ollut kyseisen metsäalueen säilyttäminen
mahdollisimman tiheänä, jotta se kestäisi paremmin kovaa tuulta. Riski
myrskytuhoille on suurempi metsässä jossa puusto on harvaa.
Velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut,
torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat yleiset alueet
kuuluu osaksi kunnalle, ja osaksi tontin tai muun alueen omistajalle, siten kuin
kunnossapitolaissa (669/1978) säädetään.
Päätöksen peruste
Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan
vahingonkorvausten myöntämisessä, jossa päätöksen tekijä määräytyy
korvauksen kokonaisarvon mukaan ja jossa vahingonkorvauksen arvo on
alle 5000 euroa, toimivalta on kunnossapitopäälliköllä, kun kyseessä on
käyttötalousmeno. ( elinkeinojohtaja 29.8.2017 )
Päätös
Vahingonkorvauslain ( 31.5.1974 / 412 ) 2 luvun 1 §:n mukaan
vahingonkorvausvelvollisuus syntyy sille, joka aiheuttaa tahallaan
tai tuottamuksellaan toiselle vahingon. Tuottamuksella tarkoitetaan
huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
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Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella hakijalle
aiheutuneen vahingon voitaisiin katsoa aiheutuneen Järvenpään kaupungin
tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. Alueen puut, mukaan lukien myrskyssä
kaatuneet ja vahinkoja aiheuttaneet 13 puuta, ovat saadun selvityksen mukaan
olleet päälle päin hyväkuntoisia eivätkä ole edellyttäneet toimenpiteitä.
Järvenpään kaupunki ei ole korvausvelvollinen tässä vahinkoasiassa.
Tiedoksi
Asianosaiset, Kaarina Laine, Laura Kattelmäki, kirjaamopalvelut
Allekirjoitus

Aija Schukov, kunnossapitopäällikkö

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi)
30.11.2017 alkaen

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi 30.11.2017
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Oikaisuvaatimus
§8
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai
kaupungin kirjaamossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi
yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
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täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen
os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.

