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Toiminnan vastuuvakuutus

VA 01, yleiset vakuutusehdot 1.1.2021 (Ei sisällä tuotevastuuta)

1 Vakuutuksen tarkoitus
Pohjola Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu 
näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL) mukai-
sesti 
• korvaamaan kohdassa 3.1 mainitut vahingot ja ehdois-

sa erikseen mainitut muut kustannukset,
• huolehtimaan vahingonkorvauksen perusteiden ja 

määrän selvityksestä,
• neuvottelemaan korvauksen vaatijan kanssa ja
• hoitamaan tai korvaamaan oikeudenkäynnin, jos kor-

vauskysymys joutuu oikeuskäsittelyyn.
Vakuutus koskee vakuutuksenottajan harjoittamaa ja 
vakuutuksesta sovittaessa vakuutusyhtiölle ilmoittamaa, 
vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa (vakuutettu toiminta).

2 Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Euroopassa, ellei toisin ole sovittu ja 
tästä tehty merkintää vakuutuskirjaan.
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa niiden vahin-
kojen osalta, jotka sattuvat myynti- tai hankintamatkalla 
tai osallistuttaessa konferenssiin tai messuihin.

3 Korvattavat vahingot ja niihin 
liittyvät rajoitukset
3.1 Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa va-
kuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- 
ja esinevahinko,
• joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
• josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden 

mukaan korvausvastuussa.
Vakuutuksesta korvataan myös tietosuojalain tai EU:n 
tietosuoja-asetuksen mukainen toiselle aiheutunut puhdas 
taloudellinen vahinko, jonka on aiheuttanut vakuutetus-
sa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloaikana todettu 
henkilötiedon lainvastainen käsittely ja josta vakuutettu on 
korvausvastuussa rekisterinpitäjän ominaisuudessa.

3.2 Rajoitukset
3.2.1 Itselle aiheutunut vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuu-
tuksenottajalle tai vakuutetulle itselleen.
3.2.2 Käytettävänä oleva omaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka 
vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa 
oli vakuutetulla hallussa, lainassa tai muutoin vakuutetun 
hyödyksi käytettävänä.
Lisäturva vuokratulle kiinteistölle tai huoneistolle
Lisäturvasta korvataan vakuutetun vuokraamalle kiinteis-
tölle tai huoneistolle aiheutunut vahinko.
Lisäturva ei kuitenkaan kata vahinkoa,
• joka aiheutuu vuokralle otetun omaisuuden kulumises-

ta, ruostumisesta, syöpymisestä, hajusta, pilaantumi-
sesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, 
aineen väsymisestä, vanhentumisesta tai muusta 
vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä,

• joka aiheutuu suunnittelu-, perustus-, asennus- tai 
rakennustyövirheestä tai huoltokorjausten tai kunnos-
sapidon laiminlyönnistä,

• joka syntyy vakuutuksenottajan samankaltaisesta usein 
toistuvasta huolimattomuudesta,

• joka syntyy vakuutusturvan tarkoittamalle omaisuu-
delle sellaisista tekijöistä, teosta tai olosuhteista, joiden 
perusteella vahingoittuminen on ollut ennalta arvatta-
vissa tai.

Vahinko voidaan korvata lisäturvan perusteella vain, jos 
se ei ole korvattava omaisuusvakuutuksesta tai sellaista ei 
ole. Lisäturva on siten aina toissijainen omaisuusvakuutuk-
seen nähden.
Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutu-
sehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. 
Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, 
hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä 
yleisten sopimusehtojen kohdan 6.3 mukaisesti.
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• Kiinteistön öljysäiliöt ja niihin liittyvät öljyputkistot on 
tarkastettava ensimmäisen kerran kymmenentenä 
käyttövuotena ja tämän jälkeen terässäiliöt joka viides 
vuosi ja muut säiliöt joka kymmenes vuosi. Käytöstä 
poistetuista lämmitysöljysäiliöistä on poistettava läm-
mitysöljy, tehtävä laitteistot vaarattomiksi ja poistet-
tava täyttöyhteys seuraavan lämmityskauden alkuun 
mennessä.

• Vesijohtoja ja viemäreitä käytettäessä on jatkuvas-
ti valvottava, että vedet ohjautuvat viemäriin ja että 
viemärissä ei ole tukoksia.

Muilta osin noudatetaan Toiminnan vastuuvakuutuksen 
(VA 01) vakuutusehtoja ja vakuutuskirjassa todettua.
Vakuutusmäärä tämän lisäturvan perusteella korvattavissa 
vahingoissa on 250.000 euroa vahinkoa kohden ja vakuu-
tuskauden aikana yhteensä. Tämä vakuutusmäärä sisältyy 
Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärään.
Lisäturva tilapäisesti lainatulle työkoneelle tai laitteelle
Lisäturvasta korvataan vakuutettua toimintaa varten 
tilapäisesti lainatulle työkoneelle tai laitteelle aiheutettu 
vahinko.
Lisäturva ei kuitenkaan kata vahinkoa,
• joka on aiheutunut vakuutetun vuokralle ottamalle tai 

muulla tavoin vakuutetun käytössä olevalle käyttö-
omaisuuteen rinnastettavalle omaisuudelle,

• joka syntyy vakuutusturvan tarkoittamalle omaisuu-
delle sellaisista tekijöistä, teosta tai olosuhteista, joiden 
perusteella vahingoittuminen on ollut ennalta arvatta-
vissa tai

• joka johtuu omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta.
Vakuutusmäärä tämän lisäturvan perusteella korvattavissa 
vahingoissa on 20.000 euroa vahinkoa kohden ja 40.000 
euroa vakuutuskauden aikana yhteensä. Tämä vakuutus-
määrä sisältyy Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutus-
määrään.
3.2.3 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka 
vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli 
vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun
• valmistettavana, asennettavana, korjattavana, käsitel-

tävänä, taikka muulla tavoin työn kohteena,
• säilytettävänä,
• suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun 

otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tai vahinkoa 
aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön 
vaikutuspiiri tai

• muulla tavoin huolehdittavana.
3.2.4 Tuotevastuu
Vakuutuksesta ei korvata toiselle luovutetusta tuotteesta 
aiheutunutta vahinkoa.
3.2.5 Myyty tai luovutettu tuote
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
• luovutetulle tuotteelle, kun vahingon syynä on tuotteen 

oma ominaisuus taikka tuotteen tai siitä annetun tiedon 
tai ohjeen virheellisyys tai puutteellisuus tai

• myydylle tuotteelle, jota ei ole vielä luovutettu.
3.2.6 Työsuoritus
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat vir-
heellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn 
uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että 
työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.
3.2.7 Sopimusvastuu
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvaus-
vastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun 
sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman 
mainittua sitoumusta.
3.2.8 Suunnitelma, neuvo tai ohje
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu toiselle 
annettujen suunnitelmien, tutkimus- tai mittaustulosten, 
laskelmien, piirustusten, työselostusten tai työselvitysten 
taikka tuotetta koskevien neuvojen tai ohjeiden virheestä 
tai puutteellisuudesta.
3.2.9 Ympäristövahingot, erilaiset päästöt tai häiriöt
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
• veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta,
• savusta, noesta, pölystä, höyrystä, kaasusta,
• melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai 

hajusta taikka
• muusta vastaavasta häiriöstä.
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka 
syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti 
taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuk-
senottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti 
tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellyte-
tään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edel-
lytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkilli-
sesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, 
vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon 
tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että 
vakuutuksenottaja on tiennyt pilaantumisesta, päästöstä 
tai muusta häiriöstä viimeistään neljäntoista vuorokauden 
kuluttua sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaa-
timuksen vakuutuksenantajalle kuudenkymmenen vuoro-
kauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai muun häiriön 
alkamisesta.
Ympäristövahinkojen torjuntatoimenpiteistä ja niistä aiheutu-
vien kustannusten korvaamisesta ks. kohta Torjuntakulut.
3.2.10 Viranomaiskustannukset ympäristövahingoissa
Vakuutuksesta ei korvata ympäristövahinkojen korvaami-
sesta annetun lain (737/1994) 6 § 1 momentin 2 kohdan 
mukaisia viranomaisten suorittamien torjunta- ja ennal-
leenpalauttamistoimenpiteiden kustannuksia.
3.2.11 Kosteus ja tulviminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
• kosteudesta tai
• sadeveden, sulamisveden, jäteveden, meren tai vesistö-

jen aiheuttamasta tulvimisesta.
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Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka 
syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti 
taikka rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuk-
senottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti 
ja odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellyte-
tään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edel-
lytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkilli-
sesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, 
vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon 
tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.
Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheu-
tunutta vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputken 
suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe.
Mikäli vahingon syynä on vakuutuksenottajan työsuorituk-
sessa tapahtunut asennusvirhe, on kosteudesta johtuvan 
korvauksen maksamisen edellytyksenä lisäksi se, että 
kosteudesta aiheutunut vahinko ilmenee 12 kk:n kuluessa 
asennuksesta. Tämä laajennus ei laajenna vakuutusehtoa 
kuin kosteudesta johtuviin vahinkoihin. 
3.2.12 Pohjavesi
Vakuutuksesta ei korvata pohjaveden korkeuden muuttu-
misesta aiheutunutta vahinkoa.
3.2.13 Kiinteistön omistaminen ja hallinta
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kiinteis-
tön omistamisesta, hallinnasta tai kunnossapidosta. 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, jos
• enin osa kiinteistöstä on vakuutuksenottajan omassa ja 

vakuutettuun toimintaan liittyvässä käytössä tai
• kiinteistön vastuuvakuuttamisesta on erikseen sovittu 

ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.
3.2.14 Vesi- ja ilma-aluksen käytöstä aiheutunut vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
• rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen 

käytöstä, ellei käyttö liity vakuutuksenottajan itselleen 
suorittamaan työhön tai

• ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun, kun vakuutuk-
senottaja on korvausvelvollinen ilma-aluksen haltijana, 
omistajana, käyttäjänä, ilma-aluksessa tehtävää suorit-
tavana tai näiden työnantajana.

3.2.15 Louhinta- ja räjäytystyö
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu vieraalla 
työvoimalla tai toiselle suoritetusta louhinta- tai räjäy-
tystyöstä taikka siitä aiheutuvasta maanpainumasta tai 
maansiirtymästä.
3.2.16 Varallisuusvahinko
Vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudellista vahinkoa, 
joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tietosuojalain tai EU:n 
tietosuoja-asetuksen mukainen taloudellinen vahinko (ks. 
kohta 3.1).
3.2.17 Lääke- tai potilasvahinko, työtapaturma, 
työperäinen altistuminen tai ammattitauti
Vakuutuksesta ei korvata
• potilasvahinkolain tarkoittamaa potilasvahinkoa,
• lääkkeen aiheuttamaa henkilövahinkoa,

• vahinkoa siltä osin kuin se korvataan vakuutetun työ-
tapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen 
perusteella tai

• ammattitaudista tai muusta työperäisestä altistumises-
ta aiheutunutta vahinkoa tai sairautta. 

3.2.18 Liikennevahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu liiken-
nevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta 
moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa sattunut 
liikennevakuutuslain 40 § 2 momentissa mainittu liiken-
nevakuutuksesta korvaamatta jäävä liikennevahinko, joka 
on aiheutunut ajoneuvon omistajan tai haltijan muulle kuin 
ajoneuvossa olevalle omaisuudelle. 
Vakuutuksesta korvataan myös liikennevakuutuslain 
42 §:ssä mainittu liikennevakuutuksesta korvaamatta 
jäävä liikennevahinko, kun se on aiheutunut kuormauksen, 
kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen aikana
• ajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omis-

tajalle, kuljettajalle tai muulle henkilölle, joka suorittaa 
tässä tarkoitettua työtä.

• työsuorituksen kohteena olevalle omaisuudelle taikka 
tähän toimintaan osalliselle toiselle ajoneuvolle.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata
• vakuutetun nostotoiminnan kohteena olleelle, hinatta-

vana tai kuljetettavana olleelle omaisuudelle aiheutu-
nutta vahinkoa.

• vakuutetun omalle tai ehtokohdassa 3.2.2 mainitulle 
omaisuudelle aiheutettua vahinkoa.

• henkilövahinkoa siltä osin kuin se korvataan työta-
paturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen 
perusteella (ks. kohta 3.2.17).

Jos valtiossa, jossa vahinko tapahtuu, ei ole Suomen liiken-
nevakuutusta vastaavaa lakia, ei vakuutuksesta korvata 
vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon liikenteeseen 
käyttämisestä.
3.2.19 Kemialliset ja muut aineet tai tuotteet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu suoraan tai 
epäsuorasti:
• asbestista
• lyijystä tai lyijymaalista
• polyklooratuista bifenyyliyhdisteistä (PCB)
• klooratuista hiilivedyistä
• ureaformaldehydistä
• dietyylistilbestrolista (DES)
• elektromagneettisista kentistä (EMF)
• hitsatessa syntyvistä kaasuista
• piidioksidista tai kvartsipölystä
• geenimuunnelluista organismeista (GMO)
• tuotteen nanoteknisistä ominaisuuksista
• rakennuksissa tai muissa rakenteissa olevista sieni- 

home- tai bakteerikasvustoista
• kreosootista.
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3.2.20 Tupakka
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu tupakas-
ta, tupakkatuotteista tai tupakansavusta.
3.2.21 Ydinvahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ydinvas-
tuulaissa tai vastaavassa ulkomaisessa laissa tarkoitetusta 
ydinvahingosta.
3.2.22 Tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettu 
vahinko
Vakuutuksesta ei korvata tahallaan tai törkeällä tuotta-
muksella aiheutettua vahinkoa (ks. Yleiset sopimusehdot 
YL, kohta 7).
Vahinkoa voidaan pitää tahallisesti tai törkeällä tuottamuk-
sella aiheutettuna mm. silloin, jos vahingon aiheuttanut 
teko, toimintatapa tai laiminlyönti on sisältänyt olosuhteet 
huomioiden huomattavan riskin vahingon syntymisestä.
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tahallisesti ja törkeällä 
tuottamuksella aiheutettu vahinko, jos vakuutuksenottaja 
on työnantajana vastuussa työntekijän työssä aiheutta-
masta vahingosta ja vakuutuksenottaja osoittaa, ettei se, 
eikä sen työnjohto tiennyt eikä heidän pitänytkään tietää 
työntekijän menettelystä.
3.2.23 Kunnian tai yksityiselämän loukkaaminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kunnian 
tai yksityiselämän loukkaamisesta.
3.2.24 Sakko
Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta sen kaltaista 
seuraamusta.
3.2.25 Tiedossa ollut vahingonuhka
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos virhe, virheellisyys 
tai muu korvausvastuun peruste oli tai sen olisi pitänyt 
olla vakuutuksenottajan tiedossa vakuutuksen tullessa 
voimaan.
3.2.26 EU:n ympäristövastuudirektiivin mukaisten 
vahinkojen korjaamis- tai ennallistamiskustannukset
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka perustuvat 
EU:n ympäristövastuudirektiiviin (2004/35/EY) tai vas-
taavaan lainsäädäntöön luontovahinkojen korjaamisesta 
tai ennallistamisesta eikä muita näihin vahinkoihin liittyviä 
kustannuksia tai korvauksia.
Lisäturva ympäristövahingon korjaamiskustannuksille 
Lisäturvasta korvataan kuitenkin EU:n ympäristövastuudi-
rektiivin mukaiset korjaamiskustannukset, jotka johtuvat eh-
tokohdan 3.2.9 mukaan korvattavasta ympäristövahingosta.
Lisäturva on voimassa EU:n alueella. Suomen ulkopuolella 
tapahtuvista vahingoista korvataan enintään EU:n ym-
päristövastuudirektiivin vähimmäisvaatimusten mukaiset 
kustannukset.
Lisäturvasta korvataan kustannukset toimivaltaisen 
viranomaisen edellyttämistä vahingon rajoittamis- tai 
ehkäisemistoimenpiteistä sekä ensisijaisista, täydentävistä 
ja korvaavista korjaamistoimenpiteistä, siten kuin ne on 
määritelty EU:n ympäristövastuudirektiivissä.
Kustannukset korjaamistoimenpiteistä korvataan vain, 
mikäli vakuutusyhtiö on ne etukäteen hyväksynyt.

Muilta osin noudatetaan Toiminnan vastuuvakuutuksen 
(VA 01) vakuutusehtoja ja vakuutuskirjassa todettua.
Vakuutusmäärä tämän lisäturvan perusteella korvattavissa 
vahingoissa on 500.000 euroa vahinkoa kohden ja vakuu-
tuskauden aikana yhteensä. Tämä vakuutusmäärä sisältyy 
Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärään.
3.2.27 Muu vastuuvakuutus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan vakuu-
tuksenottajan muusta vastuuvakuutuksesta.

4 Suojeluohjeet
Vakuutuksenottajan on noudatettava jäljempänä mainit-
tuja, vakuutuskirjaan merkittyjä tai muutoin kirjallisesti 
annettuja suojeluohjeita (ks. Yleiset sopimusehdot YL, 
kohta 6.1).

4.1 Tulityöt
Tämä ehto koskee sellaisia töitä (tulityöt), joissa syntyy kipi-
nöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka 
aiheuttavat palovaaraa (omavastuun osalta ks. kohta 7.7.)
Tulityöt on suoritettava vakuutuskirjaan merkityn tulitöiden 
suojeluohjeen tarkoittamassa vakituisessa tai tilapäisessä 
tulityöpaikassa. Tulitöiden tekeminen tilapäisessä tulityö-
paikassa edellyttää kirjallista tulityölupaa.
Tulitöiden suorittajalla tulee olla voimassaoleva tulityökortti 
tai kattotulityökortti.
Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutuskirjaan 
merkityn tulitöiden suojeluohjeen määräyksiä ja työhön 
käytettävien työvälineiden ja laitteiden on oltava määräys-
ten mukaisia.

4.2 Vedeneristystyöt
Tämä ehto koskee sellaisia rakennus- tai saneeraustöitä, 
joiden yhteydessä sade- ja sulamisvesieristeet puuttuvat 
tai niitä rakennetaan, uusitaan tai korjataan (omavastuun 
osalta ks. kohta 7.7).
Sade- tai sulamisvedestä aiheutuvat vahinkoriskit on 
selvitettävä etukäteen ja urakoitsijan on laadittava suo-
jaussuunnitelma.
Työalue on suojattava vedenpitävästi. Alla olevissa tiloissa 
oleva arvokas tai herkästi vahingoittuva omaisuus on siir-
rettävä pois tai suojattava erikseen. Työn suorittamisesta 
on ilmoitettava tilojen käyttäjille.

4.3 Maankaivu- ja maansiirtotyöt
Tämä ehto koskee kaikkia maankaivu- ja maansiirtotöitä 
(omavastuun osalta ks. VA 04 erityisehto 322).
Vakuutuksenottajan tulee ennen työhön ryhtymistä hank-
kia selvitys työalueen kaapeleista ja putkista niiden haltijal-
ta ja ottaa niiden sijainti huomioon työn suorittamisessa. 
Vahingon koskiessa maahan upotettua kaapelia tai putkea 
on vakuutusyhtiölle toimitettava kaapelin tai putken 
haltijan kirjallinen todistus siitä, että kartta tai maastossa 
suoritettu näyttö oli toimitettu ennen työhön ryhtymistä.



VA 01 332700f 11.205

5 Vahingon selvittäminen
5.1 Vakuutusyhtiön velvollisuudet
Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla 
vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen 
korvauspiiriin kuuluvasta vahingosta, jonka määrä ylit-
tää vakuutuksen omavastuun ja neuvottelee korvauksen 
vaatijan kanssa.
Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä tai 
hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei 
korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.
Jos vakuutusyhtiö on päässyt vahingonkärsijän kanssa 
sopimukseen vahinkojen korvaamisesta eikä vakuutuk-
senottaja tähän suostu, ei vakuutusyhtiö ole tämän jälkeen 
velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustan-
nuksia eikä korvaamaan enempää kuin se edellä mainitun 
sopimuksen perusteella olisi korvannut. Vakuutusyhtiö ei 
myöskään ole velvollinen selvittämään asiaa enempää.

5.2 Vakuutuksenottajan velvollisuudet
Vakuutuksenottaja on velvollinen
• omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon 

selvittelyyn,
• esittämään vakuutusyhtiölle kaikki hallussaan olevat 

tiedot, asiakirjat sekä muun aineiston, joilla on merki-
tystä vahingon selvittelyssä,

• hankkimaan tai valmistamaan tarpeelliset selvitykset 
ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin 
vakuutuksenottajan saatavilla, sekä

• varaamaan vakuutusyhtiölle mahdollisuuden myötävai-
kuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.

6 Oikeudenkäynti
Mikäli vahingonkorvausvaatimus, joka perusteeltaan koskee 
vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, joutuu oikeuden käsi-
teltäväksi, on vakuutuksenottajan saatuaan tiedon oikeuden-
käynnistä välittömästi ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle.
Mikäli vahingonkorvausvaatimus määrältään ja perusteel-
taan koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, maksaa 
vakuutusyhtiö oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset 
edellyttäen, että
• vahinkoilmoitus on tehty ennen vastineen antamista ja
• vakuutusyhtiö hyväksyy käytetyn oikeudenkäyntiasia-

miehen.
Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, kor-
vataan ainoastaan vakuutuksen piiriin kuuluvan korvaus-
vaatimuksen osuus kustannuksista.
Vakuutusyhtiöllä on aina oikeus ottaa oikeudenkäynti 
hoidettavakseen.

7 Korvaussäännöt
7.1 Vahingonkorvaus
Vakuutuksesta korvataan se vahingonkorvaus, jonka 
vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan. Vahingon-
korvauksen määrä lasketaan vahingonkorvausta koskevien 
säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti. 

Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvon-
lisäverolain säännökset. Veron osuutta ei makseta silloin, 
kun se voidaan vähentää vakuutetun tai korvauksen saajan 
verotuksessa. Arvonlisäveroa ei korvata myöskään silloin, 
kun vakuutetulla tai korvauksen saajalla on palautusoikeus 
arvonlisäveroon. 
Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan 
saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se 
osa vahingosta, joka vastaa vakuutuksenottajan osuut-
ta korvausvelvollisuudesta. Jos muuta perustetta ei ole, 
korvausta maksetaan pääluvun mukaisesti.

7.2 Torjuntakulut
7.2.1 Välittömästi uhkaavan vahingonvaaran 
torjuntakulut
Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhates-
sa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta 
tai rajoittamisesta (ks. Yleiset sopimusehdot YL, kohta 6.2). 
Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, 
joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon 
uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoi-
mia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä 
sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet 
kustannukset korvataan vakuutuksesta.
7.2.2 Lisäedellytykset torjuntakulujen korvaamiselle 
omalle tai hallussa olleelle omaisuudelle aiheutetuissa 
ympäristövahingoissa 
Jos vakuutuksenottaja aiheuttaa ympäristövahingon omalle 
tai hallussa olleelle omaisuudelle kuten maaperälle, on edel-
lä kohdassa 7.2.1 olevan lisäksi noudatettava seuraavaa.
Omalle tai hallussa olleelle omaisuudelle aiheutuvia vahin-
koja ei korvata.
Torjuntakuluja korvataan vain ja ainoastaan tilanteis-
sa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta 
esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa 
pohjaveden tai maaperän kautta omalta maalta muualle.
Korvattavia toimenpiteitä ovat vain ne välttämättömät 
toimenpiteet, joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkun toi-
sen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön uhka on saatu 
poistetuksi. Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua 
tekemään välittömän vaaran torjuntaa laajempia toimen-
piteitä syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä 
voivat olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljet-
taminen ja syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen tai 
neutralointi. Näistä toimenpiteistä syntyneitä kustannuksia 
ei korvata vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään 
tapauksessa, että kyseessä ovat viranomaisten pakottavien 
määräysten mukaiset toimenpiteet.
7.2.3 Toimenpiteet ympäristövahingoissa
Ympäristövahingon (ks. kohta 3.2.9) uhatessa tai satuttua 
vakuutuksenottajan on välittömästi ilmoitettava vahingosta 
vakuutusyhtiölle sen seikan varmistamiseksi, mitkä va-
hingon torjuntatoimenpiteet kuuluvat vastuuvakuutuksen 
korvauspiiriin (ks. kohdat 7.2.1 ja 7.2.2).

7.3 Selvitys- ja oikeudenkäyntikulut
Vakuutuksesta korvataan lisäksi vahingon selvittelystä 
aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, ei 
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kuitenkaan sellaisia vakuutuksenottajalle syntyviä selvitys-
kustannuksia, jotka vakuutuksenottaja on vakuutusehtojen 
mukaan velvollinen itse maksamaan tai joista ei ole vakuu-
tusyhtiön kanssa erikseen sovittu.
Oikeudenkäyntikulut korvataan kohdassa 6 kerrotulla 
tavalla.

7.4 Korvauksen enimmäismäärä
Yhden vahingon perusteella maksettavien korvausten 
yhteisenimmäismäärä on vahingontorjunta-, selvitys-, 
neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannukset 
mukaan lukien vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. 
Torjuntakustannukset korvataan Yleisten sopimusehtojen 
YL, kohdan 6.2 mukaisesti.
Tietosuojalain tai EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisessa 
taloudellisessa vahingossa korvauksen enimmäismäärä on 
yhdessä vahingossa ja yhteensä vakuutuskauden aikana 
50 000 euroa. 
Erityisehdoissa saattaa olla poikkeavia vakuutusmääriä.

7.5 Sarjavahinko
Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet va-
hingot katsotaan yhdeksi vahingoksi siitä riippumatta, onko 
vahingot todettu yhden vai useamman vakuutuskauden 
aikana. Jos tällaiset vahingot todetaan eri vakuutuskausien 
aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen vakuutuskau-
teen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.

7.6 Omavastuut
Jokaisessa vahingossa vakuutuksenottajalla on vakuu-
tuskirjaan merkitty omavastuu, joka vähennetään ehtojen 
mukaan laskettujen vahingonkorvauksen, torjuntakustan-
nusten sekä selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeuden-
käyntikustannusten yhteismäärästä.

7.7 Erityisomavastuut
Tuli- ja vedeneristystyössä, tärinästä sekä avaimen katoa-
misesta aiheutuvasta vahingosta vakuutuksenottajan oma-
vastuu on 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 
3 000 euroa ja enintään 20 000 euroa tai tätä suurempi 
vakuutuskirjaan merkitty omavastuun määrä.

Yhdyskunnan vesihuoltoa palvelevien putkistojen ja 
viemäreiden aiheuttamat vuoto- ja tulvimisvahingot
Vuoto- tai tulvimisvahingossa, joka on aiheutunut yhdys-
kunnan vesihuoltoa palvelevasta vesi-, sadevesiviemäri-, 
viemäri- tai lämpöputkijärjestelmästä taikka vastaavasta 
putkijärjestelmästä, vähennetään vahingon määrästä seu-
raavan taulukon mukainen erityisomavastuu

Putkiston ikä Omavastuu %

20 – 30 vuotta 20 %

yli 30 vuotta 40 %

Johdon, putkiston tai muun laitteen ikä lasketaan asennus- 
tai uusimisvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.
Jokaisessa vahingossa vakuutuksenottajalla on kuitenkin 
vähintään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu

8 Vakuutusmaksun laskeminen
Jos vakuutusmaksu toiminnan laadun vuoksi voidaan las-
kea etukäteen vain ennakkomaksuna, määrätään lopullinen 
vakuutusmaksu vakuutuskauden päätyttyä, jolloin tämän 
ja ennakkomaksun erotus on viipymättä suoritettava tai 
palautettava.
Ellei vakuutuksenottaja lopullisen vakuutusmaksun las-
kemiseksi anna vakuutusyhtiölle tämän pyytämiä tietoja 
kuukauden kuluessa, on yhtiö oikeutettu vahvistamaan 
vakuutusmaksun kohtuulliseksi katsomaansa määrään.

Toimintaohjeita vastuuvahingon satuttua
Kun tieto vahingosta on tullut tai korvausvaatimus on esi-
tetty, on vahingosta ilmoitettava vakuutusyhtiölle. Ilmoitus 
ei edellytä määrättyä muotoa. Pääasia on, että ilmoitus 
tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yhtiömme 
konttoreista on myös saatavissa vahinkoilmoituslomak-
keita. Tapahtumien kehittyessä tulee lisätietoja toimittaa 
vakuutusyhtiölle aina, kun asiaan vaikuttavia tekijöitä tulee 
esiin.
Vahingon syntymissyystä ja vahingosta tarvitaan mahdol-
lisimman yksityiskohtaiset tiedot, pöytäkirjat, lausunnot ja 
muu saatavissa oleva materiaali. Vahinkoa kärsineestä tai 
kärsineistä on kerättävä nimet ja osoitteet yhteydenottoa 
varten.
Näiden ohjeiden lisäksi pyydämme kiinnittämään huomiota 
Yleisten sopimusehtojen YL, kohtiin 6.2, 10.2 ja 10.3.

Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3

Helsinki, Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta

Valvontaviranomainen: Finanssivalvonta, www.fiva.fi
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