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Selvittää
- vakuutuksenottajan 
korvausvastuu vakuutuksen 
korvauspiiriin kuuluvassa 
vahingossa

Vastuuvakuutuksen tarkoitus

4.5.2017

Maksaa korvaus
- vahinko kuuluu vakuutuksen 
korvauspiiriin
- vakuutuksenottaja on vahingosta 
voimassa olevan oikeuden mukaan 
korvausvastuussa

Puolustaa
- vahinko kuuluu vakuutuksen 
korvauspiiriin
- vakuutuksenottaja ei voimassa 
olevan oikeuden mukaan ole 
korvausvastuussa vahingosta



Voimassa olevan oikeuden 
mukainen korvausvastuu

4.5.2017

Vastuuvakuutusturva

Voimassaolevan oikeuden 
mukainen korvausvastuu  



INFRA-turva

• Fennia ja INFRA ry ovat rakentaneet juuri omalle toimialallesi sopivan 
vakuutuskokonaisuuden, INFRA-turvan.

• INFRA-turva kattaa yrityksen oikeusturvaan, vastuuseen, omaisuuteen 
ja työkoneisiin sekä henkilöstön sairastumiseen liittyviä riskejä.

• Rakennamme yksilöllisen, yrityksen tilanteeseen sopivan 
vakuutusturvan aina yhdessä asiakkaamme kanssa riskiympäristön 
kartoituksen avulla.



Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutus

• Toiminnan vastuuvakuutuksen maksu määräytyy työkoneiden 

lukumäärän mukaan.

• Korvauksen yläraja on 500 000 euroa henkilö- ja esinevahingoissa. 

Omavastuu on 600 euroa. 

• Vakuutuksen voimassaoloalue on Eurooppa.



Ympäristövahinkolaki

• Ympäristövahinkolaki säätelee vahingonkorvausvastuuta 
ympäristövahinkojen osalta
• Ympäristövahinkolaki koskee toisille aiheutuvien vahinkojen 

korvattavuutta, joten se ei koske oman maaperän vahingoittumista

• Ympäristövahingolla tarkoitetaan veden, ilman tai maaperän 
pilaantumista tietyllä alueella harjoitetun toiminnan johdosta
• Pilaantuminen voi aiheutua myös melusta, tärinästä, hajusta, 

säteilystä, valosta tai lämmöstä

• Lain piiriin kuuluu niin äkilliset kuin pitkän ajan kuluessa syntyneet 
vahingot

29.8.2014 Mikko Kokko



Ympäristövahinkolaki

• Vahingonkorvausvelvollinen on se, jonka harjoittamasta toiminnasta 
vahinko aiheutuu sekä myös taho jolle toiminta on luovutettu

• Ympäristövahinkolain korvausperuste on ankara vastuu eli se on 
huolimattomuudesta riippumaton. Vahingonkärsineen tulee voida 
todistaa syy-yhteys toiminnan ja vahingon välillä.

• Ympäristövahinkoja korvataan vain, jos häiriön sietämistä ei ole 
pidettävä kohtuullisena (sietämisvelvollisuus)

29.8.2014 Mikko Kokko



Toiminnan vastuuvakuutus

• Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa 

toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottajan voimassa 

olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa

• Ympäristövahinkojen osalta tätä lain mukaista korvausvastuuta on toiminnan 

vastuuvakuutuksessa rajoitettu.

• Vakuutuksesta vain ja ainoastaan äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai 

yksittäinen virhe tai laiminlyönti. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen 

edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, 

odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan 

vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin 

tapahtumiin

4.5.2017



Toiminnan vastuuvakuutus

• Vakuutuksesta korvataan siis yksittäisen virheen tai laiminlyönnin tai koneeseen tai 

laitteeseen tulleen äkillisen vian seurauksena ympäristössä syntynyt äkillinen vahinko.

• Korvauksen maksamisen edellytyksenä on että vakuutuksenottaja on tiennyt 

pilaantumisesta, päästöstä tai muusta häiriöstä viimeistään neljäntoista (14) 

vuorokauden kuluttua sen alkamisesta ja tehnyt kirjallisen korvausvaatimuksen 

Fennialle kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa pilaantumisen, päästön tai 

muun häiriön alkamisesta.

4.5.2017



Toiminnan vastuuvakuutus

• Vakuutuksesta ei korvata EU:n ympäristödirektiivin mukaisia 
vahinkojen korjaamis-, ennallistamis- tai viranomaiskustannuksia

• Tahallisia tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja ei 
myöskään korvata

4.5.2017



Toiminnan vastuuvakuutus

• Maanrakennus yritysten riskit ympäristövahinkojen osalta liittyvät 

• Öljy ja polttoainesäiliöihin
• Työkoneiden tankkauksiin
• Työkoneisiin muuten
• Kemikaaleihin

4.5.2017



Toiminnan vastuuvakuutus

• Koska kyseessä on vastuuvakuutus, jäävät omalle maaperälle aiheutuneet 

vahingot vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle
• INFRA ry:n vakuutusratkaisuun on mahdollista liittää lisäturva toimipaikkojen 

maaperän ympäristövahingon varalle. Lisäturvan vakuutusmäärä on 50 000 euroa 
ja omavastuu on 2 000 euroa.

4.5.2017



INFRA ry:n jäsenyritysten 
vastuuvakuutusopas
Fennia on laatinut INFRA ry:n jäsenyrityksille 
vastuuvakuutusoppaan, jonka tarkoituksena 
on antaa jäsenille tietoa alalle tyypillisistä 
vastuuvahinkoriskeistä ja niihin 
varautumisesta vastuuvakuutuksella.

Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi!



Vakuuttamisen erikoisliike -
alan suositelluin

12.5.2017


