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Työkonevakuutukset

TUOTESELOSTE 460576f  6.19
Voimassa 1.1.2018 alkaen.

Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Työkonevakuutuksen pääasiallinen sisältö. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät Työkonevakuutuksen vakuutuseh-
doista sekä yleisistä sopimusehdoista, joita saa kaikista konttoreista ja asiamiehiltä. Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö ilmenee vakuutus-
ehdoista, joiden perusteella myös ratkaistaan vahinkojen korvaaminen. 

Työkoneiden liikennevakuuttamisesta kerrotaan tämän tuoteselosteen lopussa. Tutustu myös siihen. 

Yleistä 

Vakuutuksen tarkoitus ja kohde 
Työkonevakuutuksen tarkoituksena on turvata työkone, laite tai 
muu vakuutuksen kohde sitä uhkaavien tavallisimpien, vakuu-
tuksen kohdetta vaurioittavien vahinkojen varalta. Työkonevakuu-
tuksen kohteena ovat työkoneen, laitteen tai muun vakuutuksen 
kohteen vakiovarusteiden lisäksi kiinteästi asennetut, pelkästään 
vakuutuksen kohteessa erilaisiin työtehtäviin käytettäviksi tarkoi-
tetut lisälaitteet. 

Työkonevakuutuksen kohteen rajoitukset: 
●● kiinteänä asennuksena ei kuitenkaan pidetä vakuutuksen koh-

teeseen kiinnitettyjä hinattavia perävaunuja, muita vaunuja, 
koneita, laitteita ja lisälaitteita, jotka on varustettu kantaval-
la pyörällä. Nämä erilaiset hinattavat perävaunut, vaunut sekä 
muut edellä mainitut on vakuutettava erikseen joko omalla 
Työkone- tai muulla vakuutuksella, koska niille aiheutuneita 
vahinkoja ei korvata hinaajan Työkonevakuutuksesta. 

●● vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, mikäli kone, perävaunu, 
muu vaunu, laite, lisälaite tai muu omaisuus on vakuutettu 
maatilavakuutuksella tai muutoin sisältyy maatilavakuutuk-
seen. Näiden kohteiden osalta Työkonevakuutuksesta ei suo-
riteta korvausta. Tästä syystä em. kohteille (esim. traktorin 
vetämä perävaunu, lietevaunu, aurat, äkeet, pöyhimet, karhot-
timet) on erityisen tärkeää tehdä maatilatuotannonvakuutus, 
jonka vakuutuspiiriin ko. kohteet kuuluvat. Selvitä asia yhte-
yshenkilösi kanssa. 

Silloin kun varusteet tai lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteesta 
irrallaan, ne eivät kuulu Työkonevakuutuksen piiriin. Tällaisia ti-
lanteita varten koneurakointitoiminnassa on olemassa Työkone-
extra, maatilatalouden toiminnassa maatilatuotannonvakuutus ja 
yritystoiminnassa yritysvakuutuksen omaisuusvakuutus.

Ilman kuljettajaa vuokrattu tai lainattu työkone, laite tai muu 
vakuutuksen kohde on vakuutuksen kohteena vain, jos siitä on 
erikseen sovittu, kohteen käyttönä on yleisön käyttöön maksusta 
ilman kuljettajaa luovutettu kone tai laite ja näistä on tehty mer-
kintä vakuutuskirjaan. 

Vakuutus on voimassa vuokraustapauksissa, jos
●● vuokralleottaja on todistanut henkilöllisyytensä ajokortilla, jos-

ta vuokrasopimukseen on merkitty asiakkaan täydellinen nimi 
ja henkilötunnus ja josta on otettu kopio vuokrasopimuksen 
liitteeksi ja

●● vuokraustapauksissa ennakkomaksu on suoritettu luottokort-
tia tai suomalaista pankkikorttia käyttäen. Tällöin on noudatet-
tava kunkin luottolaitoksen erikseen antamia ohjeita.

Vuokralleottajalle saa luovuttaa vain yhdet avaimet. Vuokratun tai 
lainatun koneen lukitusvaatimukset samat kuin muillakin vakuu-
tuksen kohteilla.

Automaattinen sammutusjärjestelmä 
Eri konetyypeillä niiden toiminnan luonteen takia (esim. erilaiset 
puuhakkurit) on vahinkotilastojen perusteella poikkeuksellisen 
suuri palovahingon vaara riippumatta siitä, onko esim. hakku-
ri tehdasvalmisteinen, itse tehty, uusi vai vanha. Näillä koneil-
la toiminnan luonteeseen kuuluu koneen käytöstä johtuva kova 
kuumuus koko toimivassa järjestelmässä ja erityisesti turbon ja 
pakoputkiston alueilla. Tämä yhdessä orgaanisen pölyn kanssa 
muodostaa ongelman huolellisessakin käytössä, saatikka silloin 
kun koneen puhdistus on laiminlyöty tai laitteistossa on pieni-
kin vika tai puutteellisuus. Erityisesti hydrauliletkujen vauriot 
tulikuuman hydrauliöljyn ja palokuorman (kuiva pöly- ja hake) 
kanssa aiheuttavat yhdessä erittäin nopean ja laajan palonalun, 
jota on lähes mahdoton käsisammuttimin rajoittaa. Tämän takia 
joiltakin konetyypeiltä edellytetään vakuutusyhtiön hyväksymä 
vaatimusten mukainen automaattinen kiinteä sammutusjärjestel-
mä, jotta Työkonevakuutus voidaan myöntää.

Sammutusjärjestelmävaatimuksesta kerrotaan aina ennen vakuu-
tuksen myöntämistä ja vakuutuskirjalla. Tarkat yksityiskohdat 
vaaditun sammutusjärjestelmän ominaisuuksista, toiminnasta ja 
asennuksesta on kerrottu Ajoneuvojen ja työkoneiden sammu-
tusjärjestelmät- nimisessä dokumentissa, joka löytyy osoitteista 
www.a-vakuutus.fi ja www.op.fi.

Ammattimaisesti suunniteltu ja huollettu automaattinen sammu-
tusjärjestelmä on sekä yrittäjän että sopimuskumppanien yhtei-
nen etu. Palon rajoittaminen ehkäisee tarpeettomia toiminnan 
keskeytyksiä ja rajoittaa vahingon aiheuttamia taloudellisia tappi-
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oita. Tietyillä konetyypeillä ja tietyillä palovaarallisilla toimialoilla 
käytettävien työkoneiden palovahinkoihin sovelletaan myös sam-
mutusjärjestelmäehtoja S2, jonka mukaan jokaisessa vakuutuk-
sen kohteessa itsestään alkaneesta palovahingosta vähennetään 
vakuutuskirjaan merkityn omavastuun lisäksi 25 % vahingon 
määrästä, mikäli vakuutuksen kohteessa ei ole vakuutusyhtiön 
hyväksymää automaattista sammutusjärjestelmää.

Edellytämme, että traktorissa, kauhakuormaajassa, kaivukonees-
sa, puskutraktorissa tai rinnekoneessa on hyväksytty automaatti-
nen sammutusjärjestelmä kun kyseistä konetta käytetään turve-
työmailla. Vaihtoehtoisesti asiakas voi valita 25% lisäomavastuun 
palovahingoissa. Tämän lisäksi edellytämme, että kyseisissä ko-
neissa on vähintään 2 kpl 34A233B- luokan käsisammutinta.

Sammutusjärjestelmäehto
S1 Jokaisessa koneesta itsestään alkaneesta palovakuutuksen pe-
rusteella korvattavasta vahinkotapahtumasta vähennetään vakuu-
tuskirjaan merkityn omavastuun lisäksi 25 % vahingon määrästä, 
mikäli koneessa ei ole vakuutusyhtiön hyväksymää käyttökun-
nossa olevaa valmistajan ohjeen mukaan huollettua ja vähintään 
kerran vuodessa tarkastettua automaattista sammutusjärjestel-
mää. Kunnossapitotoimenpiteet on merkittävä kunnossapitopäi-
väkirjaan ja tarkastuksesta on laadittava tarkastusseloste. mikäli 
koneessa ei ole vakuutusyhtiön hyväksymää automaattista sam-
mutusjärjestelmää.

S2 Traktorista, kauhakuormaajasta, kaivukoneesta, puskutrak-
torista tai rinnekoneesta itsestään turvesuolla alkaneesta palo-
vakuutuksen perusteella korvattavasta vahinkotapahtumasta 
vähennetään vakuutuskirjaan merkityn omavastuun lisäksi 25% 
lisäomavastuu, mikäli koneessa ei ole vakuutusyhtiön hyväksy-
mää käyttökunnossa olevaa ja valmistajan ohjeen mukaan huol-
lettua ja vähintään kerran vuodessa tarkastettua automaattista 
sammutusjärjestelmää. Kunnossapitotoimenpiteet on merkittävä 
kunnossapitopäiväkirjaan ja tarkastuksesta on laadittava tarkas-
tusseloste.

Sammutusjärjestelmä tulee pitää toimintakunnossa ja suojatun 
kohteen käyttötarkoitusta vastaavana koko sen käyttöiän ajan. 
Järjestelmässä havaitut viat ja puutteet on korjattava viipymättä. 
Pysyvät tai tilapäiset toimenpiteet, jotka voivat vaarantaa sam-
mutusjärjestelmän toimivuuden ovat kiellettyjä. Valmistajien/
asennusliikkeiden toimittamia huolto- ja kunnossapito-ohjeita on 
noudatettava ja ne tulee säilyttää käyttöohjeiden yhteydessä. Päi-
vittäiset, viikoittaiset ja määräaikaiset tarkastukset tulee suorittaa 
näiden ohjeiden mukaisesti. Suojattavan kohteen kuljettajan ja 
huoltajan on perehdyttävä asianmukaisesti sammutusjärjestel-
män käyttöön. 

Sammutusjärjestelmä on tarkastettava vähintään kerran vuodes-
sa valmistajien/asennusliikkeiden antamien ohjeiden mukaisesti. 
Tarkastuksen saa suorittaa järjestelmävalmistaja/-toimittaja tai 
tämän hyväksymä henkilö. Tarkastuksesta on laadittava yksityis-
kohtainen tarkastusseloste, joka tulee esittää pyydettäessä.  Kun-
nostustoimenpiteistä on merkittävä kunnossapitopäiväkirjaan. 

Selvitä koneesi automaattinen sammutusjärjestelmäedellytys 
yhtiömme edustajalta vakuutusta tehtäessä. Vakuutuskirjalla on 
aina merkintä sovellettavasta sammutusjärjestelmäehdosta. Katso 
myös kohta Palovakuutus. 

Voimassaoloalue 
Työkonevakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Kun kone tai laite 
on annettu vuokralle, vakuutus on kuitenkin voimassa vain Suo-
messa. Työkonevakuutuksen voimassaoloaluetta voidaan kuiten-
kin laajentaa siitä erikseen sopimalla. Jos Työkonevakuutuksen 
voimassaoloaluetta on laajennettu, ovat myös perusvakuutukseen 
liitetyt lisäturvavakuutukset voimassa laajennetulla alueella oi-
keusturvavakuutusta lukuun ottamatta.

Työkonevakuutuksen vakuutusyhdistelmät 
Työkonevakuutus sisältää perusosana sen mukaan kuin vakuu-
tuskirjaan on merkitty, yhden seuraavista vakuutusyhdistelmistä: 
●● Työkonekasko: palo-, varkaus-, ilkivalta- ja vaunuvahinkova-

kuutus 
●● Yhdistelmä II: palo-, varkaus- ja ilkivaltavakuutus 
●● Yhdistelmä III: palo- ja varkausvakuutus 
●● Yhdistelmä IV: palovakuutus 

Kaikkiin edellä mainittuihin vakuutusyhdistelmiin sisältyy myös 
oikeusturvavakuutus.

Työkonekaskon omavastuuksi voidaan valita useasta eri vaihto-
ehdosta aina 20 000 euroon saakka, jolloin valittu Työkonekaskon 
omavastuu sisältyy vaunuvahinko- ja palovakuutukseen. Varkaus- 
ja ilkivaltavakuutuksen omavastuu työkonekaskossa on 500 euroa. 
Työkonekasko on bonusoikeudeton. 

Yhdistelmien II–IV palovakuutuksen omavastuuksi voi vali-
ta useasta eri vaihtoehdosta aina 20 000 euroon saakka. Yhdis-
telmien II ja III varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen omavastuu on  
200 euroa. Yhdistelmät II–IV ovat bonusoikeudettomia. 

Vakuutusyhdistelmien II–IV palovakuutukseen sisältyy myös Kul-
jetusturva, josta korvataan vahinko, joka on vakuutuksen koh-
detta muulla kuljetusajoneuvolla kuljetettaessa välittömästi ai-
heutunut kuljetusajoneuvon kaatumisesta, tieltä suistumisesta, 
yhteentörmäyksestä tai maapohjan sortumisesta. Kuljetusajoneu-
volla tarkoitetaan maalla kulkemaan tarkoitettua laitetta, joka ei 
kulje kiskoilla. 

Kuljetusajoneuvona pidetään myös ajoneuvon ja siihen kytketyn 
perävaunun yhdistelmää. Vakuutuksen kohde on kuljetettavana, 
kun se on kuljetusajoneuvon päällä kyydissä tai sitä hinataan kul-
jetusajoneuvolla. 

Kuljetusturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vakuu-
tuksen kohteelle sitä lastattaessa kuljetusajoneuvoon tai sitä pu-
rettaessa kuljetusajoneuvosta eikä vahinkoja, jotka ovat aiheutu-
neet muusta syystä kuin kuljetusajoneuvon kaatumisesta tai tieltä 
suistumisesta, kuljetusajoneuvon yhteentörmäyksestä tai kulje-
tusajoneuvolle sattuneesta maapohjan sortumisesta. Kuljetustur-
van poikkeava omavastuu on mainittu kohdassa Omavastuut. 

Esimerkki 

Pakettiautolla hinataan hinattavaa puomilavaa työmaalle. Työ-
maalla vallitsevan ahtauden takia pakettiauto pystyy väistä-
mään työmaalla sijainneen betoniporsaan. Hinattavan puomila-
van pyörä ottaa kiinni betoniporsaaseen. Tästä syystä puomilava 
kaatuu vaurioituen. 

Vahinkoa ei korvata puomilavan palovakuutuksen Kuljetustur-
vasta, koska puomilavan vaurioitumisen syynä ei ole pakettiau-
ton kaatuminen tai tieltä suistuminen, pakettiautolle sattunut 
yhteentörmäys tai pakettiautolle sattuneesta maapohjan sortu-
misesta. 

Mikäli puomilavalla olisi ollut Työkonekasko, olisi vauriot kor-
vattu sen vaunuvahinkovakuutuksen perusteella. 

Jos erikseen on sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan, 
vakuutukseen voi sisältyä lisäturvana myös: 
●● Rahoitusvakuutus 
●● Rikkoutumisvakuutus, jonka edellytyksenä on Työkonekasko 
●● Keskeytysvakuutus vaunuvahingon, ilkivallan, palon ja var-

kauden varalta 
●● Keskeytysvakuutus ilkivallan, palon ja varkauden varalta 
●● Keskeytysvakuutus palon ja varkauden varalta 
●● Keskeytysvakuutus palovahingon varalta 
●● Maatalouden keskeytysvakuutus 
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Korvattavat vakuutustapahtumat 

Palovakuutus 
Palovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut irti-
päässeestä tulesta tai vakuutuksen kohteen sähkölaitteissa tapah-
tuneesta oikosulusta. 

Palovakuutuksesta ei korvata generaattorissa, sähkömoottorissa, 
akussa tai muussa sähkölaitteessa, esim. moottorin ohjainlaittees-
sa tapahtuneesta oikosulusta, eikä vakuutuksen kohteen mootto-
rissa tai pakoputkistossa tapahtuneesta palosta tai räjähdyksestä 
niille itselleen aiheutunutta vahinkoa. 

Jos palovahinko on aiheutunut vakuutuskohteelle sitä luvatto-
masti käytettäessä, käyttövarkauden yhteydessä tai näiden jäl-
keen, vahinko korvataan vain, mikäli tapaus korvattaisiin var-
kausvakuutuksesta. 

Esimerkki

Työkoneeseen kuuluvan sähkömoottorin liian pitkäaikaisesta 
käymisestä aiheutunutta ylikuumenemisvauriota ei korvata pa-
lovakuutuksesta eikä mistään muustakaan Työkonevakuutuk-
sen vakuutusyhdistelmään kuuluvasta osasta.

Esimerkki

Kuorma-auton alustalle rakennettu 400 000 euron arvoinen 
autohakkuri syttyi itsestään palamaan työpäivän päätteeksi 
ylikuumenemisen sekä haketuspölyn takia. Autohakkuriin oli 
asennettu vakuutusyhtiön hyväksymä automaattinen sammu-
tusjärjestelmä. 

Koska autohakkuriin oli asennettu hyväksytty automaattinen 
sammutusjärjestelmä, joka oli sammuttanut alkavan palon il-
man suurempia vahinkoja, korvattiin vahingot palovakuutuk-
sesta palovakuutuksen perusomavastuulla.

Esimerkki

Asiakkaan 100 000 euron arvoinen pyöräkuormaaja työsken-
telee alihankintatöissä öljysataman tehdasalueella. Yön aikana 
pyöräkuormaaja syttyy itsekseen tuleen palaen käyttökelvot-
tomaksi aiheuttaen mittavat vahingot muullekin ympäröivälle 
omaisuudelle.

Koska pyöräkuormaajaan ei oltu asennettu vakuutusyhtiön 
edustajan kehotuksesta huolimatta hyväksyttyä automaattista 
sammutusjärjestelmää, korvataan pyöräkuormaajan vahingot 
vähentäen palovakuutuksen perusomavastuu sekä 25 % vahin-
gon määrästä. Muiden vahinkojen osalta korvausasian käsittely 
jatkuu vahingonkorvauslainsäädännön perusteella.

Esimerkki

Turvesuolle viikoksi yksikseen jätetty suokone huomataan vält-
tyneen totaalipalolta hyväksytyn automaattisen sammutusjär-
jestelmän tekemän itselaukaisun takia.

Suokoneelle aiheutuneet vähäiset vahingot korvataan palova-
kuutuksesta perusomavastuulla. Vakuutusyhtiö maksaa hyväk-
sytyn automaattisen sammutinjärjestelmän uudelleen täytön, 
kun ko. järjestelmä on sammuttanut alkavan palon tai muutoin 
estänyt vakuutuksen kohteelle palosta aiheutuneen vahingon 
määrää. Uudelleen täyttö maksetaan myös vahinkojen määrän 
jäädessä alle palovakuutuksen omavastuun.

Esimerkki

Turvesuolla sivuelinkeinokäytössä käytettävä maataloustraktori 
syttyy itsestään palamaan kahvitauon aikana. Maataloustrakto-
ri palaa käyttökelvottomaksi polttaen samalla myös toisen vie-
reen pysäköidyn traktorin. Koska maataloustraktorissa ei ollut 
asennettuna vakuutusyhtiön edellyttämää hyväksyttyä auto-
maattista sammutusjärjestelmää, korvataan maataloustrakto-
rin vahingot vähentäen palovakuutuksen perusomavastuu sekä 
25 % vahingon määrästä. 

Myrskyvahingot 
Palovakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut 
myrsky. Myrsky on kyseessä silloin, kun tuulen nopeus on vähin-
tään 20 metriä sekunnissa. 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut aallok-
ko, jään liikkuminen, jään tai lumen paino, tulva tai vedenpinnan 
nousu. 

Esimerkki 

Vakuutuksesta korvataan henkilönostimelle kaatumisesta ai-
heutunut vahinko, kun todennettu tuulennopeus vahinkopaik-
kakunnalla oli 22 metriä sekunnissa. 

Vahingosta vähennetään palovakuutuksen omavastuu. Mikäli 
henkilönostimelle olisi aiheutunut vahinkoa myrskyn nostaman 
vedenpinnan nousun takia, näitä vahinkoja ei olisi korvattu. 
Jos henkilönostimella olisi ollut Työkonevakuutus, joka olisi 
sisältänyt vaunuvahinkovakuutuksen, oltaisiin korvattu myös 
vedenpinnan noususta aiheutuneet vahingot.

Varkausvakuutus 
Varkausvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen, sen kiin-
teästi asennetun vakiovarusteen tai lisälaitteen anastus, kun va-
kuutuksen kohde oli lukittu (sen koritila on suljettu ja lukittu) tai 
kohde sijaitsi lukitussa säilytyssuojassa sekä kun vakuutuksenot-
taja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikok-
sesta. Säilytyssuojan tulee olla lukittu ja katettu tila tai paikka, 
johon ilman avaimia ei voi murtautumatta päästä. Murtautumisel-
la tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyt-
täen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet. 

Varkausvakuutuksen rajoitus 

Jos vakuutuksen kohde anastetaan sen avaimilla, suoritetaan kor-
vaus vakuutuksesta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskoh-
teen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä 
tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä. Murtautumisen 
määritelmä edellisessä kappaleessa. 

Varkausvakuutuksen poikkeussääntö työskentelyolosuhteiden mu-
kaan Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen anastus, jos 
●● vakuutuksen kohdetta ei voida lukita työn tarkoituksenmukai-

sen suorittamisen kannalta ja 
●● vakuutuksen kohde on silmälläpidon alaisena maatilan alu-

eella tai muutoin vartioituna. Varkausvahinkoa ei kuitenkaan 
edellä mainitusta huolimatta korvata, jos 

●● vakuutuksen kohdetta ei ole lukittu, siirretty lukittuun tai jat-
kuvasti vartioituun säilytyssuojaan heti, kun se työn tarkoituk-
senmukaisen suorittamisen kannalta on ollut mahdollista. 

Silmälläpidolla tarkoitetaan sitä, ettei vakuutuksen kohdetta jäte-
tä ilman keskeytymätöntä silmälläpitoa muuta kuin työtehtävän 
täyttämiseksi välttämätöntä asiointia tai työntekijän välttämättö-
mien henkilökohtaisten tarpeiden edellyttämää asiointia varten. 
Vartioinnilla tarkoitetaan sitä, vakuutuksen kohde on ympäri vuo-
rokauden vartioituna. 

Esimerkki 

Lukittuun monitoimimetsäkoneeseen päästään sisään rikko-
malla koneen kaikki ikkunat ja siitä anastetaan kiinteästi ko-
neeseen asennettu tietokonepääte. Samalla varas sotkee koko 
koneen spraymaalilla sisältä ja ulkoa. 

Varkausvakuutuksesta korvataan tietokonepääte ja yksi ikku-
na. Koneen sotkemista ei korvata varkausvakuutuksesta vaan 
ilkivaltavakuutuksesta, mikäli sellainen on koneelle otettu. Jos 
kone olisi jäänyt lukitsematta, varkausvakuutuksesta ei suori-
tettaisi lainkaan korvausta. 
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masta polttoaineen täyttöaukosta säiliöön jotakin sinne kuulu-
matonta vierasta ainetta. 

Puhdistuskuluja ei korvata, koska polttoainejärjestelmän rik-
koutumis- ja likaantumisvahinkoja ei korvata ilkivaltavakuu-
tuksesta eikä mistään muustakaan esinevakuutuksesta. (Työko-
nevakuutusehdot kohta 15.2).

Vaunuvahinkovakuutus 
Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välit-
tömästi aiheutunut vakuutuksen kohteen kaatumisesta tai tiel-
tä suistumisesta, yhteentörmäyksestä, maapohjan sortumisesta 
muusta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä. 

Esimerkki 

Pyöräkuormaaja suorittaa tieluiskan tasausta. Äkkiä maapohja 
sortuu aiheuttaen kuormaajan kaatumisen. 

Pyöräkuormaajan vauriot korvataan vaunuvahinkovakuutuk-
sesta. 

Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan myös jäihin, suohon tai 
veteen vajoaminen/uppoaminen sekä siihen liittyvät koneen nos-
to yms. kustannukset. Jos vakuutuksen kohde vajoaa/uppoaa 
jäihin, suohon tai veteen, on vakuutuksenottajalla jokaisessa va-
hinkotapahtumassa 25 %:n omavastuu vahingon määrästä, kui-
tenkin vähintään vaunuvahinkovakuutuksen perusomavastuun 
suuruinen omavastuu. Veteen uppoamisvahinkoihin ei sovelleta 
25 %:n lisäomavastuuta niissä vahingoissa, kun vakuutuksen 
kohdetta kuljetetaan rahtina laivassa esim. Ruotsiin tai Viroon ja 
ko. laiva uppoaa. 

Työkonevakuutuksesta ei korvata seurannaisvahinkoa (esim. 
moottoririkko), mikä voi aiheutua, jos esimerkiksi suohon uppoa-
misen yhteydessä koneen polttoainejärjestelmään pääsee epäpuh-
tauksia ja moottori käynnistetään ennen sen puhdistamista.

Toimintaohjeet vakuutuksen kohteen ollessa jäissä tai suossa

Välittömästi koneen ylösnoston jälkeen: 

1. Suurin lika poistettava, mikäli mahdollista

2. Sähkölaitteet suojataan kuivaamalla/puhaltamalla ja ruiskute-
taan spray-sähkönsuoja ainetta.

3. Lasketaan ne öljytilat tyhjiksi, mitkä mahdollista ja täytetään 
diesel öljyllä. Tämä koskee lähinnä moottoria.  
Muut, kuten tela-/pyörämoottorit eivät ole niin herkkiä täytty-
mään kuin varsinainen moottori huohottimien kautta.

4. Vakuutuksen kohteen moottoria ei saa missään tapauksessa 
käynnistää, eikä ottaa käyttöön ennen perusteellista  
- öljy- ja suodatinjärjestelmä huolto toimenpiteitä. 
- polttoainejärjestelmän huolto toimenpiteitä 
- imu-, pako-, sekä sylinteritilojen puhdistusta

5. Korjaamolla tehdään varsinainen korjaustarkastus pesun- ja 
näiden em. toimenpiteiden jälkeen.

Esimerkki 

Latukone on tekemässä latu-uraa, kun latukone kuljettajan 
suureksi hämmästykseksi vajoaakin suohon. Latukoneen kui-
vatus- sekä nostokustannukset korvataan vaunuvahinkovakuu-
tuksesta huomioiden asiakkaan 25 %:n omavastuu vahingon 
määrästä, kuitenkin vähintään vaunuvahinkovakuutuksen pe-
rusomavastuun suuruinen omavastuu. 

Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka on 
aiheutunut ulkoapäin vakuutuksen kohdetta kuormattaessa tai 
muilla kulkuneuvoilla kuljetettaessa. Mistään esinevakuutuk-
sesta ei kuitenkaan korvata työkoneen kuormasta aiheutunutta 
vahinkoa. 

Esimerkki 

Matti suorittaa talvella lumenpoistotöitä Helsinkiläisen taloyh-
tiön sisäpihalla liukuohjattavalla kuormaajalla. Matti poistuu 
kesken työpäivän lounaalle ja jättää kuormaajan lukitsematta 
sekä jättää avaimet kuormaajan sisälle. Matin palatessa takaisin 
jatkaakseen töitä, oli kuormaaja varastettu.

Vahinkoa ei korvata varkausvakuutuksesta. 

Esimerkki  

Pekka äestää traktorillaan maatilansa peltoa. Pekan lopetettua 
äestystyöt siltä päivältä menee hän yöksi kotiinsa nukkumaan. 
Koska Pekalla oli tarkoitus jatkaa äestystä heti seuraavana aa-
muna, jättää hän traktorinsa hajamielisyyttään lukitsematta 
pellollensa. Aamulla Pekan palatessa traktorinsa luo huomaa 
hän traktorinsa hävinneen. Pekka soittaa naapurin Jussille ja 
yhdessä he lähtevät Jussin mönkijällä seuraamaan traktorin 
jättämiä renkaanjälkiä. Traktori löytyy etsimisen jälkeen parin 
kilometrin päästä soramontulta ympäriajettuna avaimet edel-
leen virtalukossa. 

Traktorin vaurioita ei korvata Pekan traktorilleen ottamasta 
työkonevakuutuksen Yhdistelmä III:n varkausvakuutuksesta, 
koska 

●● traktoria ei ollut lukittu 
●● tekijä ei ollut saanut traktorin avaimia haltuunsa murron 

yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydes-
sä. 

Esimerkki  

Oskari suorittaa kaupungin jatkuvasti vartioidulla hautaus-
maalla nurmikonleikkuuta päältä ajettavalla ruohonleikkuuko-
neella. Kesken nurmenleikkuun leikkuuterä ottaa kiinni maassa 
olleeseen kovaan kiveen, jolloin terä katkeaa. Oskari lähtee ha-
kemaan varaterää 70 metrin päässä olevasta yrityksensä huolto-
pakettiautosta. Etsiessään varaterää pakettiautosta Oskari kuu-
lee kuinka ruohonleikkurin moottori käynnistyy. Oskari lähtee 
juoksemaan konetta kohti, mutta saamansa etumatkan turvin 
anastaja onnistuu pakenemaan ruohonleikkurilla kadoten lo-
pulta jäljettömiin. Ruohonleikkuri löytyy parin päivän päästä 
ajettuna läheiseen jokeen. 

Ruohonleikkurin vahingot korvataan varkausvakuutuksesta. 

Ilkivaltavakuutus 
Ilkivaltavakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta va-
kuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko siltä osin kuin sitä ei 
korvata varkausvakuutuksesta. Jos ilkivaltavahinko on aiheutunut 
vakuutuksen kohteelle sitä luvattomasti käytettäessä, käyttövar-
kauden yhteydessä tai näiden jälkeen, vahinko korvataan vain, 
mikäli tapaus korvattaisiin varkausvakuutuksesta. Vakuutuksesta 
ei korvata toisella ajoneuvolla, laitteella tai työkoneella aiheutet-
tua vahinkoa eikä sellaista vahinkoa, jota ei voida tarkoin määri-
tellä ajan ja paikan suhteen. 

Esimerkki 

Työmaalla olevan kaivinkoneen kaikki ikkunalasit havaitaan 
rikotuiksi yön aikana. 

Vahingot korvataan ilkivaltavakuutuksesta. 

Esimerkki 

Tietyömaalle yöksi jätetty pyöräkuormaaja käynnistetään seu-
raavana aamuna aikomuksena aloittaa työnteko. Pyöräkuor-
maajan moottori sammuu pian käynnistyksen jälkeen eikä 
tahdo enää käydä lainkaan. Pyöräkuormaaja viedään lavetilla 
korjaamolle, jossa tutkimusten jälkeen todetaan, ettei pystytä 
varmuudella sanomaan mikä on aiheuttanut polttoainejärjes-
telmän likaantumisen. Todennäköisimpänä syynä korjaamo 
arvelee polttoainesäiliöön kaadetun epäpuhdasta tai muuten 
sekoittunutta polttoainetta. Pyöräkuormaajan omistajan arvion 
mukaan joku on myös voinut yön aikana kaataa lukitsematto-
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Esimerkki 

Dumpperia kuormataan pyöräkuormaajalla, jolloin pyöräkuor-
maaja vaurioittaa dumpperin lavaa. 

Dumpperin lavan vauriot voidaan korvata dumpperin omasta 
vaunuvahinkovakuutuksesta, jos pyöräkuormaajan liikenne- tai 
mahdollinen vastuuvakuutus ei vaurioita korvaisi. 

Esimerkki
Möttönen tilaa tuntemaltaan Oy Kuljetus Ab:lta vastikkeellisen 
lavettikuljetuksen omistamalleen tela-alustaiselle ristikkopuo-
minosturille, joka on tarkoitus siirtää seuraavalle työmaalle, 
koska hänellä itsellään ei ole sopivaa kuljetuskalustoa. Siirto-
matkan aikana lavettikuljetus suistuu tieltä kuljettajan väistäes-
sä tielle rynnännyttä hirveä. Oy Kuljetus Ab:n lavettikuljetusyh-
distelmä sekä Möttösen tela-alustainen ristikkopuominosturi 
vaurioituvat pahoin tieltä suistuessaan. Möttönen vaatii Oy 
Kuljetus Ab:lta korvausta nosturinsa vahingoista. 

Vakuutuskorvauksia selviteltäessä käy ilmi, että: 
●● lavettiyhdistelmän liikennevakuutus ei korvaa nosturin 

vaurioita, koska liikennevakuutuksesta ei korvata kuljetet-
tavalle tavaralle aiheutuneita vahinkoja 

●● nosturin vahingot korvattaisiin Oy Kuljetus Ab:n mahdol-
lisesta tiekuljetusvakuutuksesta, mutta koska lainsäädäntö 
rajoittaa rahdinkuljettajan vastuuta ja mm. korvausmäärä 
on enintään 20 €/kilo, niin Möttönen ei välttämättä saa 
Oy Kuljetus Ab:n tiekuljetusvakuutuksesta täysimääräistä 
korvausta vahingoistaan 

●● nosturin vahingot korvataan nosturin Työkonekaskon vau-
nuvahinkovakuutuksesta, koska vahinko on aiheutunut 
muilla kulkuvälineillä kuljetettaessa 

●● Mikäli Möttösen nosturi olisi ollut vakuutettu vain Työko-
nevakuutuksen palovakuutuksella (Yhd. IV), oltaisiin va-
hinko korvattu palovakuutukseen sisältyvästä Kuljetustur-
vasta. Tässä tapauksessa omavastuu olisi ollut korkeampi, 
25 % vahingon määrästä ja vähintään palovakuutuksen 
perusomavastuu. 

Esimerkki
Metsätraktori on siirtämässä kaadettuja puita metsäautotien 
varteen. Metsätraktorin laskeutuessa jyrkkää kaltevaa piennar-
ta metsätraktori heilahtaa kannon yli ajaessaan. Heilahduksen 
seurauksena yksi ylisuuressa kuormassa ollut jäinen tukki liu-
kuu eteenpäin vaurioittaen metsätraktorin ohjaamon takalasia. 

Takalasin vauriota ei korvata vaunuvahinkovakuutuksesta, eikä 
mistään muustakaan esinevakuutuksesta, koska vaurion on ai-
heuttanut metsätraktorissa ollut kuorma. 

Esimerkki
Metsätraktorin (ajokone) lastatessa puuta kyytiinsä, ajokoneen 
kourassa kiinni oleva pölli osuu samaisen ajokoneen ohjaa-
moon vaurioittaen sitä. Vaurioita ei korvata mistään esineva-
kuutuksesta, koska vahinko on aiheutunut ajokoneelle sen 
kuormasta. 

Esimerkki
Mobilenosturi nostaa kuorma-auton lavalta betonielementtejä. 
Kesken noston betonielementti putoaa mobilenosturin päälle 
vaurioittaen sitä. Betonielementin nostosilmukka oli irronnut 
valuvirheen takia. 

Työkonevakuutuksen esinevakuutuksista on rajattu pois tapa-
ukset, jossa vakuutuksen kohteen kuorma aiheuttaa vahinkoa 
vakuutuksen kohteelle riippumatta siitä, onko vahinko aiheutu-
nut esim. äkillisesti ulkoapäin. Tässä tapauksessa mobilenosturin 
vaurioita ei korvata vaunuvahinko-, eikä mistään muustakaan 
mobilenosturin omasta esinevakuutuksesta. Korvausasiaa tulee 
selvitellä elementin valmistajan tms. kanssa miksi elementti ei 
kestänyt normaalia nostotapahtumaa. 

Yläpuolinen este 
Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan mm. yhteentörmäyksestä 
aiheutuneita vahinkoja. Jos vahinko kuitenkin johtuu siitä, että 
kone tai laite, koneen tai laitteen osa tai koneessa tai laitteessa 
oleva kuorma osuu yläpuolella olevaan esteeseen, vakuutuksenot-
tajan omavastuu on 25 prosenttia korvattavan vahingon määräs-
tä, vähintään vaunuvahinkovakuutuksen omavastuun määrä. 
Tätä erityisomavastuuta ei sovelleta vakuutuksen kohteen olles-
sa kuormana sitä kuljetettaessa muulla kuin vakuutuksenottajan 
omistamalla tai hallinnassa olevalla kuljetusajoneuvolla. Tätä eri-
tyisomavastuuta sovelletaan myös vakuutuksen kohteen ollessa 
kuormana sitä kuljetettaessa kuljetusajoneuvolla, jota kuljettaa 
vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajan työntekijä. 

Esimerkki 1 

Nosturiauto vaurioituu ajettaessa sillan ali siitä syystä, että puo-
mistoa ei oltu laskettu tarpeeksi alas liikkeelle lähdettäessä ja 
puomisto ottaa siltaan kiinni. 

Nosturiauton vahingot korvataan Työkonekaskosta vähentäen 
korvattavan vahingon määrästä lisäomavastuu 25 prosenttia, 
kuitenkin vähintään Työkonekaskon vaunuvahinkovakuutuk-
sen omavastuun määrä. 

Esimerkki 2 

Lahtisen kuljettaman traktorin vetämän lavetin päällä on Lahti-
sen oma leikkuupuimuri. Ajettaessa traktori-lavettiyhdistelmää 
sisälle huoltohalliin leikkuupuimurin ajohytti ottaa kiinni huol-
tohallin oviaukon yläosaan. Puimurin ajohytti vaurioituu va-
hingon takia. 

Lahtinen hakee korvausta puimurin Työkonekaskosta. Puimurin 
vahingot korvataan Työkonekaskon vaunuvahinkovakuutukses-
ta vähentäen 25 % korvattavan vahingon määrästä, vähintään 
vaunuvahinkovakuutuksen omavastuun määrän. 

Oikeusturvavakuutus 
Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun ajoneu-
von omistajan, haltijan ja kuljettajan välttämättömät ja kohtuul-
liset asianajo- ja todistelukustannukset, jotka ovat aiheutuneet 
lakimiesavun käyttämisestä kyseiseen ajoneuvoon liittyvissä kä-
räjäoikeudessa käsiteltävissä riita -ja rikosasioissa Suomessa tai 
vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa vakuutusehdoissa 
mainituin rajoituksin. Vakuutuksesta korvataan esimerkiksi kul-
jettajan asianajajan palkkio, jos virallinen syyttäjä vaatii käräjäoi-
keudessa kuljettajalle rangaistusta liikenneturvallisuuden vaaran-
tamisesta. Korvauksen enimmäismäärä on 10.000 euroa.

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetun maksettavaksi 
tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturva ei kor-
vaa vakuutetun kuluja esimerkiksi, 
●● jos kyse on elinkeino- tai ansiotoimintaan liittyvistä asioista
●● jos kyse on liikennelupa-asiasta tai liikenteen luvattomasta har-

joittamisesta
●● jos syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, lii-

kennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneuvon luovuttamista juo-
puneelle. Törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista koske-
va juttu korvataan, mikä syyte lainvoimaisesti hylätään

●● jos kyse on kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja 
niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa. 

Lisäturvavakuutukset 

Rahoitusvakuutus 
Rahoitusvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen vahin-
goittumisesta myyjälle, vuokralleantajalle, pantinhaltijan tai au-
tokiinnityksen haltijalle aiheutunut vahinko vakuutusehdoissa 
mainituin rajoituksin, jos vahinkoa ei korvata muusta vakuutuk-
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sesta. Korvattavia tapahtumia ovat esim. lukitsemattoman työko-
neen varkaus tai veden aiheuttama  vahinko, jos työkonetta on 
kuljetettu veden peittämällä tiellä. Vakuutus on voimassa enin-
tään niin kauan kuin vakuutuksen perusosakin ja päättyy aina 
osamaksuerien tullessa loppuun maksetuksi, leasingsopimuksen 
lakatessa tai autokiinnitystä vastaan myönnetyn lainan tullessa 
loppuun maksetuksi. 

Rikkoutumisvakuutus 
Rikkoutumisvakuutuksesta korvataan kohteelle välittömästi aihe-
uttanut äkillinen, ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteen sisäi-
nen rikkoutuminen. 

Vakuutuksen kohteena eivät ole:
●● jarrujärjestelmä, esim. jarrupakat tai muut vastaavat jarrulait-

teet
●● polttoainejärjestelmä, esim. polttoainesuuttimet ja polttoaine-

pumput

Rikkoutumisvakuutuksen tarkoituksena on laajentaa turvaa Työ-
konekaskon korvauspiirin ulkopuolelle jäävien, sisältä päin ai-
heutuvien äkillisten ennalta arvaamattomien, esimerkiksi vakuu-
tuksen kohteen moottorille tai vaihteistolle itselleen aiheutuvien 
vahinkojen varalta. Rikkoutumisvakuutus on Työkonekaskon lisä-
turva.  

Eri konetyypeillä toiminnan luonteen takia on poikkeuksellisen 
suuri sekä todennäköinen ko. koneen sisäisen rikkoutumisen vaa-
ra. Tästä syystä kaikille konetyypeille ei myönnetä Rikkoutumisva-
kuutusta. Selvitä vakuutusta tehtäessä konekohtaisesti yhtiömme 
edustajalta Rikkoutumisvakuutuksen myöntöedellytykset. 

Rikkoutumisvakuutus myönnetään enintään 15 vuotta vanhoille 
koneille.

Niillä vakuutuksen kohteilla, joiden vakuutusturvaan rikkoutu-
misvakuutus on sisältynyt, rikkoutumisvakuutus päättyy auto-
maattisesti sen vakuutuskauden alusta, jolloin käyttöönottovuo-
den ja uudistuvan kauden erotus on yli 15. Rikkoutumisvakuutus 
on voimassa siis vain enintään 15 vuotta vanhoilla vakuutuksen 
kohteilla.

Mitä rikkoutumisvakuutuksesta ei korvata 

Rikkoutumisvakuutuksesta ei korvata ehtokohdassa 14.1–14.4 ja 
14.6 mainituista tapahtumista aiheutunutta tapahtumaa, jotka 
ovat vakuutettavissa Työkonevakuutuksella tai sen lisäturvalla, 
kuten palo-, varkaus-, ilkivalta- ja vaunuvahinkovakuutuksella ja 
Osamaksu-, leasing- tai autokiinnitysvakuutuksella. 

Lisäksi vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävät ehtokoh-
dissa 14.8.1.2 - 14.8.1.9 mainitut tapahtumat, jotka ovat aiheu-
tuneet: 
●● puutteellisesta ilman, öljyn, hydrauli- tai jäähdytysnesteen 

kierrosta
●● likaantumisesta, likaamisesta tai muusta sopimattomasta nes-

teen kiertämisestä
●● kulumisesta tai huolloista 
●● valmistusvirheistä, sopimuksista tai takuun piiriin kuuluvista 

vahingoista 
●● kulutusaineille ja -tarvikkeille, esim. poltto- ja voiteluaineille
●● piirikortille, ohjainyksiköille ja tiedon tallennusvälineille 
●● arvonalenemisesta. 

Rikkoutumisvakuutukseen sovellettavat ikä- ja 
käyttötuntivähennykset 
Rikkoutumisvahingosta vähennetään käyttötuntien mukainen 
prosenttimääräinen vähennys. Mikäli käyttötuntivähennys jää alle 
omavastuun, vähennetään korvauksesta vakuutuskirjassa mainit-
tu omavastuun määrä.

Mikäli käyttötunteja ei kyetä luotettavasti todentamaan, vähenne-
tään käyttötuntivähennyksen sijasta ikävähennysehdon mukainen 
prosenttimääräinen vähennys.

Käyttötunnit Vähennys % Vuodet Vähennys %
1 - 1000 0 1. 0

1001 - 1500 10 2. 20

1501 - 2000 15 3. 40

2001 - 2500 20 4. 60

2501 - 3000 25 5. 80

3001 - 3500 30  6.- 90

3501 - 4000 40

4001 - 4500 50

4501 - 5000 60

5001 - 6000 70

6001 - 7000 80

7001 - 90

Vakuutuksen kohteeseen kytkettyjen lisälaitteiden osalta noudate-
taan ikävähennysehdon mukaista vähennystä.

Käyttötuntien lähestyessä 6000 tuntia muista päättää Rikkoutu-
misvakuutus. Rikkoutumisvakuutuksen yksityiskohdat löydät 
Työkonevakuutusehtojen kohdasta 14.8. 

Esimerkki

Vakuutuksenottajan omistamasta 3 vuotta vanhasta leikkuu-
puimurista rikkoutui puintikauden alkupäivinä moottori. Leik-
kuupuimuriin oli 3 vuodessa kerääntynyt käyttötuntimittarin 
mukaan 300 käyttötuntia. Omistajalle korvattiin Rikkoutumis-
vakuutuksen perusteella moottorin korjauskustannukset vä-
hentäen vakuutuskirjassa mainittu euromääräinen omavastuu, 
koska käyttötuntivähennyksiä ei tehdä alle 1 000 tuntia käyte-
tyille koneille.

Esimerkki 

Oy Super-Urakointi Ab:n 2 vuotta vanhan tela-alustaisen kai-
vinkoneen ajomoottorit lopettivat yhtäkkiä toimintansa kesken 
siirtoajon. Kaivinkone siirrettiin korjaamolle, jossa vahinkotar-
kastajan läsnä ollessa ajomoottorit purettiin. Käyttötuntimittarin 
datatiedostot kertoivat kaivinkoneeseen kertyneen 6869 käyttö-
tuntia raskaassa urakointikäytössä. Vahinkotarkastuksen perus-
teella todettiin ajomoottorien olevan käyttökelvottomia sisäisen 
kiinnileikkaamisen takia. Rikkoutumisvakuutuksen perusteella 
korvattiin ajomoottorien korjauskustannukset vähentäen käyt-
tötuntien mukainen 80 prosentin vähennys.

Esimerkki 

Vakuutuksenottajan omistamasta 4 vuotta vanhasta liiken-
netraktorista rikkoutui kesken lumenaurauksen vaihteisto. 
Maataloustuotannon lisäksi vakuutuksenottaja suoritti talvi-
sin lumenaurausurakointia sekä kesäisin maansiirtourakointia 
omalla peräkärryllään. Liikennetraktorilla oli kertynyt käyttö-
tunteja 3995. Rikkoutumisvakuutuksen perusteella korvat-
tiin vaihteiston korjauskustannukset vähentäen 40 prosentin 
käyttötuntivähennys. Vakuutuskirjaan merkittyä 1  000 euron 
omavastuuta ei vähennetty, koska käyttöntuntivähennys ylitti 
kyseisen omavastuun määrän.

Esimerkki 

Maatalousyrittäjän omistamasta 4 vuotta vanhasta liikennetrak-
torista rikkoutui kesken maansiirtourakoinnin vaihteisto. Maa-
taloustuotannon lisäksi yrittäjä suoritti talvisin lumenauraus-
urakointia sekä kesäisin maansiirtourakointia kenen tahansa 
omistamalla peräkärryllä. Liikennetraktorilla oli kertynyt käyt-
tötunteja 3995.

Liikennetraktori siirrettiin korjaamolle, jossa vahinkotarkasta-
jan läsnä ollessa vaihteisto purettiin. 
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Vaihteiston todettiin vaurioituneen sinne kuulumattoman so-
pimattoman nesteen takia, koska vaihteistopakat olivat täyn-
nä teräs/metallipaloja. Yrittäjä ihmetteli mistä hydrauliöljyjen 
joukkoon on voinut päästä sinne kuulumatonta nestettä.

Todennäköisimmin traktorin vaihteistoöljy on likaantunut, kos-
ka järjestelmien ollessa kytkettyinä toisiinsa vaihteistoöljy on 
sekoittunut peräkärryn järjestelmässä kiertäneiden väärien tai 
epäpuhtaiden hydrauliöljyjen kanssa.

Koska vaihteisto oli vaurioitunut likaantuneen sekä vaihteis-
toon sopimattoman nesteen takia, ei Rikkoutumisvakuutukses-
ta suoritettu korvausta.

Keskeytysvakuutus 
Keskeytysvakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohdetta koh-
danneen korvattavan, vakuutusehdoissa mainitun vahingon seu-
rauksena menetetyt käyttöpäivät edellyttäen, että vakuutuksen 
edellyttämästä esinevahingosta suoritettava korvaus ylittää/ylit-
täisi omavastuun. Päiväkorvauksen suuruus sekä omavastuuaika 
sovitaan vakuutusta tehtäessä ja se merkitään vakuutuskirjalle. 
Korvattavien päivien määrällä on ylärajat ja vakuutuksenottajalla 
vakuutuskirjaan merkitty omavastuuaika. Tutustu huolellisesti va-
kuutusehtoihin näiltä osin. 

Keskeytysvakuutus vaunuvahingon, ilkivaltavahingon, 
palovahingon ja varkausvahingon varalta 

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksen kohteelle 
sattuneen korvattavan vaunuvahingon, ilkivaltavahingon, palo-
vahingon ja varkausvahingon johdosta menetettyjä vakuutetun 
kohteen käyttöpäiviä siltä osin kuin samalta ajalta vastaavaa päi-
väkorvausta ei suoriteta esim. liikenne- tai vastuuvakuutuksesta. 

Mikäli maatalouden käytössä olevalle traktorille, leikkuupuimu-
rille tai muulle maatalouskäytössä olevalle koneelle sattuneen va-
hingon johdosta käytetäänkin Maatalouden keskeytysvakuutusta 
vieraan kaluston aiheuttamiin lisäkustannuksiin esim. vastaavan 
koneen vuokrauskuluihin, ei tästä vakuutuksesta suoriteta korva-
usta lainkaan. 

Mikäli vakuutuksen kohteen Työkonevakuutuksen sisältö on va-
littu suppeammaksi kuin tämän keskeytysvakuutuksen korvaus-
piirin sisältö, ei tästä keskeytysvakuutuksesta makseta korvausta 
siltä osin.

Esimerkki 

Jos Työkonevakuutuksen sisällöksi on valittu pelkkä palova-
kuutus (Yhd. IV) ja keskeytysvakuutukseksi keskeytysvakuutus 
vaunuvahingon, ilkivaltavahingon, palovahingon ja varkausva-
hingon varalta, niin ainoastaan vakuutuksen kohteelle sattunut 
korvattava palovahinko oikeuttaa korvaukseen tästä keskeytys-
vakuutuksesta. Tällöin vakuutuksen kohteelle sattunut vau-
nuvahinko, ilkivaltavahinko tai varkausvahinko eivät oikeuta 
keskeytysvakuutuskorvaukseen tästä vakuutuksesta. 

Keskeytysvakuutus ilkivaltavahingon, palovahingon ja 
varkausvahingon varalta 

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksen kohteelle sat-
tuneen korvattavan ilkivaltavahingon, palovahingon ja varkaus-
vahingon johdosta menetettyjä vakuutetun kohteen käyttöpäiviä 
siltä osin kuin samalta ajalta vastaavaa päiväkorvausta ei suorite-
ta esim. liikenne- tai vastuuvakuutuksesta.

Mikäli maatalouden käytössä olevalle traktorille, leikkuupuimuril-
le tai muulle maatalouskäytössä olevalle koneelle sattuneen  va-
hingon johdosta käytetäänkin Maatalouden keskeytysvakuutusta 
vieraan kaluston aiheuttamiin lisäkustannuksiin esim. vastaavan 
koneen vuokrauskuluihin, ei tästä vakuutuksesta suoriteta korva-
usta lainkaan.

Mikäli vakuutuksen kohteen Työkonevakuutuksen sisältö on va-
littu suppeammaksi kuin tämän keskeytysvakuutuksen korvaus-

piirin sisältö, ei tästä keskeytysvakuutuksesta makseta korvausta 
siltä osin (kts. esimerkki edellä).

Keskeytysvakuutus palovahingon ja varkausvahingon varalta 

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksen kohteelle 
sattuneen korvattavan palovahingon ja varkausvahingon johdos-
ta menetettyjä vakuutetun kohteen käyttöpäiviä siltä osin kuin 
samalta ajalta vastaavaa päiväkorvausta ei suoriteta esim. liikenne 
tai vastuuvakuutuksesta.

Mikäli maatalouden käytössä olevalle traktorille, leikkuupuimuril-
le tai muulle maatalouskäytössä olevalle koneelle sattuneen  va-
hingon johdosta käytetäänkin Maatalouden keskeytysvakuutusta 
vieraan kaluston aiheuttamiin lisäkustannuksiin esim. vastaavan 
koneen vuokrauskuluihin, ei tästä vakuutuksesta suoriteta korva-
usta lainkaan.

Mikäli vakuutuksen kohteen Työkonevakuutuksen sisältö on va-
littu suppeammaksi kuin tämän keskeytysvakuutuksen korvaus-
piirin sisältö, ei tästä keskeytysvakuutuksesta makseta korvausta 
siltä osin (kts. esimerkki edellä).

Keskeytysvakuutus palovahingon varalta 

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksen kohteelle sat-
tuneen korvattavan palovahingon johdosta menetettyjä vakuute-
tun kohteen käyttöpäiviä siltä osin kuin samalta ajalta vastaavaa 
päiväkorvausta ei suoriteta esim. liikenne- tai vastuuvakuutukses-
ta.

Mikäli maatalouden käytössä olevalle traktorille, leikkuupuimu-
rille tai muulle maatalouskäytössä olevalle koneelle sattuneen va-
hingon johdosta käytetäänkin Maatalouden keskeytysvakuutusta 
vieraan kaluston aiheuttamiin lisäkustannuksiin esim. vastaavan 
koneen vuokrauskuluihin, ei tästä vakuutuksesta suoriteta korva-
usta lainkaan.

Maatalouden keskeytysvakuutus 
Kun maatalouden käytössä olevan traktorin, leikkuupuimurin tai 
muun maatalouskoneen käyttö keskeytyy Työkonevakuutukses-
ta (Työkonekasko, Yhdistelmä II–IV) korvattavan vahingon joh-
dosta, korvataan ne ylimääräiset kohtuulliset ja välttämättömät 
kustannukset, jotka aiheutuvat työn tekemisestä vieraalla kalus-
tolla. Maatalouden keskeytysvakuutuksesta suoritetaan korvaus 
vain, jos työkonevakuutuksen esinevahingosta (palo-, varkaus-, 
ilkivalta- tai vaunuvahinkovakuutus) suoritetaan tai suoritettai-
siin omavastuuosuuden vähentämisen jälkeen korvaus. Jos työtä 
ei ole tehty vieraalla kalustolla, ei tästä vakuutuksesta makseta 
korvausta. Vieraaksi kalustoksi ei katsota samassa taloudessa 
asuvan henkilön omistamaa tai hallitsemaa kalustoa tai samassa 
taloudessa asuvan henkilön yrityksen tai toiminimen omistamaa 
tai hallitsemaa kalustoa. Vieraaksi kalustoksi ei myöskään katsota 
maatalousyhtymän osakkaaltaan vuokraamaa osakkaan omista-
maa tai hallitsemaa kalustoa tai toisen osakkaan toiselta vuok-
raamaa kalustoa, jota käytetään maatalousyhtymän työssä. Jos 
traktori, leikkuupuimuri tai muu maatalouskone on muussa kuin 
maatalouden käytössä, ei tästä vakuutuksesta makseta korvausta. 

Mikäli vahingon kattamiseen käytetään Maatalouden keskeytys-
vakuutusta, erillistä päivärahakorvausta ei suoriteta keskeytysva-
kuutuksista.

Korvaus lasketaan käyvän työtuntihinnan mukaisesti. Korvauksen 
määrää laskettaessa huomioidaan todelliset kustannukset, joista 
on vähennetty vahingon johdosta säästyneet kulut. 

Jos traktoria tai leikkuupuimuria käytetään maatalouden sivuan-
siotarkoitukseen, korvataan selvitetty nettoansion menetys. Kor-
vausta maksetaan enintään yhdeltä kuukaudelta. 

Omavastuu ja vakuutusmäärä on mainittu vakuutuskirjalla. 
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Työkonevakuutuksen korvauspiirin muut rajoitukset 
Työkonevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat 
●● vakuutuksen kohteen osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, 

valmistus- tai aineviasta, aineen väsymisestä tai kulumisesta 
tai josta valmistaja tai korjaaja on vastuussa takuun tai muulla 
perusteella 

●● puutteellisesta ilman, öljyn, hydrauli- tai jäähdytysnesteen 
kierrosta moottorille tai sen lisälaitteelle, vaihteistolle, voiman-
siirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle 

●● polttoaine- tai hydraulijärjestelmälle tai vaihteistolle niiden rik-
koutumisesta, likaantumisesta tai likaamisesta

●● polttoaine- tai hydraulijärjestelmille tai vaihteiston rikkoutu-
misen, likaantumisen tai likaamisen seurauksena vakuutuksen 
kohteen muulle osalle, esimerkiksi moottorille

●● vedestä (moottorille apulaitteineen), jos ajoneuvoa kuljetetaan 
veden kokonaan tai osittain peittämällä tiellä tai alueella. Tätä 
ehtokohtaa sovelletaan myös siinä tilanteessa kun ajoneuvoa 
kuljetetaan tällaisessa paikassa ja ajoneuvon oman tai muun 
liikenteen liike aiheuttaa vedenpinnan nousua

●● vakuutuksen kohteen kuormasta, ylikuormittamisesta tai liias-
ta rasittamisesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taita-
mattomasta tai varomattomasta käsittelystä 

●● ydinvahingosta, terrorismista, vallankumouksesta, sodasta, 
kapinasta, ammuksesta, miinasta tai muusta sen kaltaisesta 
syystä tai jos vakuutuksen kohde on otettu takavarikkoon tai 
muusta syystä otettu viranomaisen haltuun 

●● jään tai lumen painosta, pakkasesta, sateesta, ruostumisesta, 
syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta 

●● renkaalle sen räjähtämisestä 
●● vakuutuksen kohteen käyttämisestä johtuneesta kulumisesta 

eikä myöskään kulutetusta tai anastetusta polttoaineesta 
●● osallistuttaessa kilpailuun, kilpailun harjoitteluun tms. tai siitä, 

että vakuutuksen kohde on jätetty heitteille. 

Työkonevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat korvatta-
via takuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella. 

Työkonevakuutuksen suojeluohjeet 
Suojeluohjeiden tarkoituksena on ehkäistä uhkaavia vaaroja ja 
pienentää syntyviä vahinkoja. Vakuutusehtojen mukaisia ja va-
kuutusyhtiön muutoin kirjallisesti antamia turvallisuusmääräyk-
siä on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata korvauksen vä-
hentäminen tai epääminen. 
●● vakuutuksen kohteen ja sen lisälaitteiden tulee olla niitä kos-

kevien säännösten ja määräysten mukaisessa turvallisessa 
kunnossa. Vakuutuksen kohdetta on huollettava ja käytettävä 
maahantuojan tai valmistajan edellyttämällä tai suosittamalla 
tavalla. Huoltotoimenpiteistä on pidettävä kirjaa. Vakuutuksen 
kohteen asennustilojen ja käyttöolosuhteiden, kuten käyttö-
jännitteen, ilman kosteuden ja lämpötilan on oltava maahan-
tuojan tai valmistajan suositusten mukaiset. 

Vakuutuksen kohteen valvonta 
Ilmoitettuna seisonta-aikana tai vakuutuksen kohteen ollessa 
muutoin pitemmän aikaa poissa käytöstä, sen tulee olla viikoittai-
sen silmälläpidon alaisena. 

Jos vakuutuksen kohteen sijaintipaikka on normaalien silmälläpi-
tomahdollisuuksien ulkopuolella, on sen säilymistä kuitenkin val-
vottava joko itse käymällä toteamassa tilanne tai se muulla tavalla 
vähintään kerran kuukaudessa varmistamalla. 

Oikeus kuljettaa tai käyttää vakuutuksen kohdetta 
Vakuutuksen kohteen kuljettajalla tai käyttäjällä tulee olla viran-
omaisen antama ko. ajoneuvoluokkaa vastaava ajo- tai muu 

oikeus tai ikään perustuva oikeus kuljettaa tai käyttää ajoneuvoa 
tai muuta vakuutuksen kohdetta. Vakuutuksen kohdetta ei saa 
kuljettaa tai käyttää väsyneenä tai sairaana (vrt. Tieliikennelaki 
63 § ). 

Vakuutuksen kohdetta ei saa luovuttaa toisen henkilön kuljetet-
tavaksi tai käytettäväksi varmistautumatta hänen henkilöllisyy-
destään ja siitä, että hänellä on ko. ajoneuvoluokkaa vastaava 
ajo- tai muu oikeus tai ikään perustuva oikeus kuljettaa tai käyttää 
vakuutuksen kohdetta (vrt. Tieliikennelaki 65 §). 
●● Vakuutuksen kohteen säilytyssuojaa ei saa käyttää minkäänlai-

seen paloturvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen eikä siellä 
saa pitää avotulta eikä tupakoida. Säilytyssuojaan nähden on 
noudatettava viranomaisten antamia paloturvallisuus ohjeita 
sekä palavista nesteistä annettujen asetusten määräyksiä. 

●● Vakuutuksen kohteen koneiston, polttoainesäiliön tai muun 
osan valaisemiseen saa käyttää ainoastaan sähkövalaisinta. 

●● Moottorin, voimansiirtolaitteiden tai muiden osien lämmittä-
miseen tulee käyttää vakuutuksen kohteen vakiovarusteita tai 
hyväksyttyä laitetta. Muulla laitteella tai muulla tavoin tapah-
tuvasta vakuutuksen kohdetta tai sen osan lämmittämisestä on 
ehdoissa tarkemmat määräykset. Peitteen asettaminen kone-
pellin ja moottorin väliseen tilaan ei ole sallittua. Hyväksyttyjä 
laitteita ovat verkkovirralla toimivista laitteista nimenomaan 
vakuutuksen kohteen hyväksytyt laitteet sekä nestekaasukäyt-
töisistä laitteista mm. Turvatekniikan keskuksen (TUKES) va-
kuutuksen kohteen käyttöön hyväksymät nestekaasun käyttö-
laitteet ja -laitteistot. 

●● Korjattaessa vakuutuksen kohdatta hitsaamalla, leikkaamalla 
tai hiomalla syttyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta 
alueelta sekä järjestettävä korjauspaikalle tarvittava vartioin-
ti, myös jälkivartiointi, ja alkusammutuskalusto. Korjaustyön 
suorittajalla tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
(SPEK) antama tulityökortti. 

Käsisammutin  
●● Yli kolme tonnia painava työkone, traktori tai muu vakuu-

tuksen kohde on varustettava kahdella (minimi 6 kg sammu-
tinainetta) pakkasen kestävällä sammutinluokan 34 A 233BC 
kemiallisella käsisammuttimella. Mikäli vakuutuksen kohde 
hakettaa/murskaa puuainesmateriaalia, on vakuutuksen kohde 
varustettava kiinteästi asennetun vakuutusyhtiön hyväksymän 
automaattisen sammutusjärjestelmän lisäksi neljällä (4) edellä  
mainitunlaisella käsisammuttimella. Jos tässä kohdassa mainit-
tu turvallisuusmääräys laiminlyödään, vakuutuksenottajalla on 
jokaisessa vakuutustapahtumassa 25 %:n, kuitenkin vähintään 
palovakuutuksen perusomavastuun suuruinen omavastuu.  

Työskentelyolosuhteet otetaan huomioon 
Vakuutuksen kohteita käytetään monenlaisissa ympäristöissä ja 
paikoissa. Orgaanisen eli eloperäisen pölyn kertyminen vakuu-
tuksen kohteen rakenteisiin aiheuttaa paloriskin merkittävän kas-
vamisen konetyypistä riippumatta. 

Metsässä ja suolla työskentely 
Varsinaisissa metsäkoneissa kaksi sammutinta kuuluu yleensä 
jo koneen perusvarustukseen. Metsässä, metsäautotietyömailla, 
suolla tai ojituksessa työskenneltäessä syntyy orgaanista pölyä, 
joka kerääntyy koneen rakenteisiin. Tällaisissa paikoissa työs-
kenneltäessä vakuutuksen kohteessa tulee olla kaksi toimivaa á 
6 kg:n pakkasen kestävää sammutinluokan 34 A 233BC mukais-
ta kemiallista käsisammutinta. Tämä koskee myös muita koneita 
kuin varsinaisia metsäkoneita. 

Tietyömaat, rakennustyömaat ja soranottopaikat 
Kadunrakennustyömaat, tietyömaat, talonrakennustyömaat taa-
jamissa, soranottopaikat sekä tavaraterminaalit ja varikot ovat 
tavallisesti paikkoja, joissa orgaanisen pölyn muodostuminen on 
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vähäistä. Näissä paikoissa työskentelee yleensä samanaikaises-
ti useita työkoneita, joten riittävän ensisammutuskaluston pitää 
olla muuten varmistettu. Tällaisissa olosuhteissa työskenneltä-
essä riittää, että koneessa on yksi, toimiva á 6 kg:n pakkasen 
kestävä sammutinluokan 34 A 233BC mukainen kemiallinen 
käsisammutin. 

Maatilataloudessa työskentely 
Traktoreissa, työkoneissa ja muissakin koneissa, joita käyte-
tään vain maatalouden töissä, ei kuitenkaan edellytetä em. 
käsisammutinta. On kuitenkin hyvä asennuttaa maatalouden 
koneisiinkin ainakin yksi em. asianmukainen käsisammutin, 
koska mahdolliset palot saataisiin rajattua heti alkuunsa eikä 
palo pääsisi leviämään esim. tuotantorakennuksiin. 

Maatilataloudessa erittäin yleisesti käytetään koneita ja trakto-
reita ns. sivuansiotarkoituksessa (erilaiset urakointityöt, metsä-
koneurakointi jne.). Tällöin on kuitenkin huomattava, että trak-
toreissa ja koneissa on oltava käsisammuttimet edellä kerrotun 
mukaisesti. Sivuansiotarkoituksessa käytettäviin koneisiin ja 
traktoreihin noudatetaan siis kaikkia muitakin, kuin vain pel-
kästään maatilataloudessa käytettäviin koneisiin koskevia eh-
toja. 

Sammuttimien tarkastukset 
Sammuttimet tulee tarkastaa ja huoltaa vain Turvatekniikan 
keskuksen hyväksymällä huoltajalla tai huoltoliikkeellä. Huol-
lon jälkeen sammutin tulee varustaa tarkastus- ja huoltoetike-
tillä. Sammuttimet tulee tarkistaa ainakin kerran vuodessa. 
●● Jos vakuutuksen kohteen moottoria lämmitetään sellaisella 

hyväksytyllä lämmittimellä, jossa ei ole liekinvartijaa, läm-
mitystä on valvottava jatkuvasti. Jos tässä kohdassa mainittu 
turvallisuusmääräys laiminlyödään, vakuutuksenottajalla on 
jokaisessa vakuutustapahtumassa 25 %:n, kuitenkin vähin-
tään perusomavastuun suuruinen omavastuu. 

●● Jos vakuutuksen kohdetta lämmitetään liekillä, avotulella 
tai hiilloksella taikka muulla kuin hyväksytyllä lämmittimel-
lä, lämmittämistä on jatkuvasti sen välittömässä läheisyy-
dessä vartioitava. Jos vakuutuksen kohdetta lämmitetään 
edellä mainitulla tavalla, vakuutuksenottajalla on jokaises-
sa vakuutustapahtumassa 50 %:n, kuitenkin vähintään pe-
rusomavastuun suuruinen omavastuu. Jos tässä kohdassa 
edellytetty vartiointi laiminlyödään, korvausta ei lainkaan 
suoriteta. 

●● Jos vakuutuksen kohdetta käytetään turvesuolla, metsässä 
tai muualla erityisen palovaarallisissa olosuhteissa, on ko-
neen puhtaudesta pidettävä erityistä huolta. Tarvittaessa 
koneen palovaaralliset osat on puhdistettava useita kertoja 
päivässä. Jos tässä kohdassa mainittu turvallisuusmääräys 
laiminlyödään, vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuu-
tustapahtumassa 25 %:n, kuitenkin vähintään perusoma-
vastuun suuruinen omavastuu. 

Vakuutustapahtuman aiheuttaminen 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka vakuutettu on aihe-
uttanut tahallisesti. Jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon 
törkeällä huolimattomuudella tai jos vakuutetun alkoholin 
tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtu-
maan, korvausta voidaan alentaa tai se evätä. 

Näin korvataan 

Korvauksen laajuus 
Vakuutuksesta korvataan ensisijaisesti vakuutustapahtumasta 
aiheutunut esinevahinko. Esinevahingolla tarkoitetaan sitä, että 
esine vaurioituu, tuhoutuu tai häviää. Sen lisäksi Työkoneva-

kuutuksesta korvataan vahingoittuneen vakuutuksen kohteen 
tielle nostamisesta aiheutuneet kustannukset. Samoin korva-
taan aiheutuneet kustannukset vahingoittuneen vakuutuksen 
kohteen kuljettamisesta lähimpään asianmukaiseen korjaa-
moon. 

Työkonevakuutuksesta ei suoriteta korvausta arvonalentumi-
sesta, korjauksen yhteydessä tehdyistä muutos- tai parannus-
töistä, puutteellisen tai epäonnistuneen korjauksen uusimisesta 
johtuvia kustannuksia, vahinkoon liittymättömästä pesusta tai 
muusta käsittelystä, polttoaineesta, ylityökorotuksista eikä len-
torahdista. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtu-
vat siitä, ettei työkonetta ole voitu vahingon johdosta käyttää, 
ellei sitä korvata erillisen keskeytysvakuutuksen perusteella. 

Korvauksen määritys ja suorittaminen 

Korjaus 
Vaurioituneen vakuutuksen kohteen korjaamiseen tulee käyttää 
kunnoltaan ja iältään vastaavia tai muutoin soveltuvia käyttö-

kelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta ai-
heuta korjaustyöhön kohtuutonta viivästymistä. 

 Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia 
vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoi-
tuksensa täyttävään kuntoon. 

 Jos vakuutuksen kohteen korjaamisen yhteydessä kuluneita, 
ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen ta-
kia uusittu tai suoritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita 
töitä, joiden johdosta vakuutuksen kohteen kunnon näiltä osin 
voidaan katsoa entisestään olennaisesti parantuneen, tämä ote-
taan huomioon korvausta laskettaessa ja alennetaan korvausta 
vastaavasti. 

Jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pa-
hoin, ettei sitä kohtuullisin kustannuksin voida korjata, vahin-
gon määrä on sillä välittömästi ennen vakuutustapahtumaa ja 
sen jälkeen olleen käyvän arvon erotus. 

Käypä arvo 
Suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvol-
lisuuden ylimpänä rajana on Työkonevakuutuksessa vakuutus-
kohteen tai sen osan käypä arvo. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta 
esim. koneliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaih-
tohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi 
ollut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan. Käypänä arvo-
na pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkina-
tilanteessa vakuutuksen kohteesta tai sen lisälaitteesta vakuu-
tuksenottajan hallussa yleisesti olisi ollut saatavissa pidettäessä 
sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon työkoneen tai 
muun vakuutuksen kohteen päivän markkinahinnat, yksilölli-
nen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, 
käyttötunnit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät. 

Vakuutuksen kohteen lisälaitteen käyvän arvon määrittämisek-
si tulee korvauksen hakijan toimittaa vakuutusyhtiölle myyjä-
liikkeen antama tosite tai muu todiste, josta ilmenee kyseisen 
laitteen merkki ja malli sekä hankinta-aika ja -hinta. 

Jos korvauksen hakija ilman pätevää syytä ei toimita käyvän 
arvon määrittämiseksi tarvittavia selvityksiä, arvioidaan käypä 
arvo kohtuuden mukaan. 

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai vakuutusmak-
superusteeksi ilmoitettu uushankintahinta, tariffointiarvo tai 
käypä arvo tms. eivät ole todistuksena käyvästä arvosta vahin-
kohetkellä. 
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Lunastus käyvästä arvosta 

Jos vahingon määräksi arvioidaan yli 60 % vakuutuskohteen käy-
västä arvosta, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen 
kohde käyvästä arvosta. 

Arvonlisävero 
Jos vakuutuksen kohteen omistajalla tai haltijalla on tai on ollut 
arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää tai saada palautukse-
na vahingosta aiheutuviin tavaroiden ja palveluiden ostolaskui-
hin sisältyvät arvonlisäverot tai vastaavat ulkomaiset kulutusverot 
omassa arvonlisäverotuksessaan, vähennetään nämä arvonlisäve-
rot korvauksesta. 

Lunastuskorvauksesta vähennetään arvonlisäveroa vastaava mää-
rä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen suorittamaan veroa va-
kuutuksen kohteen myyntihinnasta, jos vakuutuksen kohde olisi 
myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä tai jos vahingonkär-
sineellä on arvonlisäverolain mukainen palautusoikeus. 

Korvauksen suoritustapa 
Vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän 
ja korjausmahdollisuuden mukaan joko 
●● maksamalla kohtuulliset korjauskustannukset tositteiden mu-

kaan 
●● maksamalla kertakorvauksena kohtuullisia korjauskustannuk-

sia vastaavan määrän rahana, jos omaisuutta ei korjata, 
●● vaikka se olisikin mahdollista. Kertakorvauksena maksetaan 

enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut 
käypä arvo vähennettynä vahingoittuneen omaisuuden jään-
nöshinnalla. 

●● maksamalla vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen 
käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen 
rahana, 

●● lunastamalla vakuutuksen kohteen käyvästä arvosta ennen va-
hinkoa, tai 

●● hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen vakuutuk-
sen kohteen tai sen osan. 

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua tilalle hankittavan vastaavaa 
omaisuutta, vaikka se olisikin mahdollista, niin rahakorvauksen 
määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö voisi hankkia 
tilalle vastaavan omaisuuden. Tästä hinnasta tehdään omaisuuden 
iän mukaiset vähennykset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä 
hankintapaikka tai tavarantoimittaja. Vakuutusyhtiöllä on oikeus 
määrätä korjaamo tai hankintapaikka ja tätä varten vakuutetun 
tulee ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö ei vastaa kor-
jauksen tai hankitun tuotteen laadusta, vaan vastuu on ao. palve-
lun tuottajalla tai tavarantoimittajalla.

Lunastamalla korvattavan vakuutuksen kohteen tai sen osan 
omistusoikeus siirtyy vakuutusyhtiölle. Lunastettavan vakuutuk-
sen kohteen omistusoikeus on siirrettävä vakuutusyhtiölle kirjalli-
sesti. Lunastuskorvauksen edellytyksenä on, että vakuutusyhtiölle 
luovutetaan myös vakuutuksen kohteen mahdolliset rekisteröinti-
asiakirjat ja avaimet sekä avaimet kaikkiin niihin laitteisiin, joilla 
on tarkoitus estää vakuutuksen kohteen luvaton käyttö. 

 Lunastuskorvauksessa vähennetään alennetun tai palautetun au-
toveron määrästä se osa, mikä siitä olisi pantu maksuun, jos ajo-
neuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä. 

Vakuutusyhtiö sitoutuu maksamaan korvauksesta vähennetyn 
autoveron myöhemmin mahdollisesti maksuun pantavan osan. 
Vakuutuksesta ei suoriteta erillistä korvausta ajoneuvoverosta tai 
vastaavasta verosta, jonka suorittaminen on ajoneuvon käyt-tä-
misen edellytys. Korvausta ei myöskään suoriteta maksusta, joka 
maksetaan erityiskilpipäätöksestä. 

Omavastuut 

Perusomavastuu 
Vakuutuksenottajalla on vahinkotapauskohtainen perusomavas-
tuu, joka on merkitty vakuutuskirjaan tai muuten kirjallisesti il-
moitettu vakuutuksenottajalle. 

Kuljetusturvan poikkeava omavastuu 
Kuljetusturvan omavastuu on 25 % vahingon määrästä, kuitenkin 
aina vähintään Työkonevakuutukseen sisältyvän palovakuutuk-
sen omavastuun määrä. 

Mikäli vakuutuksen kohteelle valittu Työkonevakuutus sisältää 
vaunuvahinkovakuutuksen, vahinko korvataan vaunuvahinkova-
kuutuksesta sen omavastuulla. 

Yläpuolinen este 
Jos vahinko johtuu siitä, että kone tai laite, koneen tai lait-
teen osa tai koneessa tai laitteessa oleva kuorma osuu yläpuo-
lella olevaan esteeseen, vakuutuksenottajan omavastuu on  
25 % korvattavan vahingon määrästä, vähintään vaunuvahinko-
vakuutuksen omavastuun määrä. Tätä erityisomavastuuta ei so-
velleta vakuutuksen kohteen ollessa kuormana sitä kuljetettaes-
sa muulla kuin vakuutuksenottajan omistamalla tai hallinnassa 
olevalla kuljetusajoneuvolla. Tätä erityisomavastuuta sovelletaan 
myös vakuutuksen kohteen ollessa kuormana sitä kuljetettaessa 
kuljetusajoneuvolla, jota kuljettaa vakuutuksenottaja tai vakuu-
tuksenottajan työntekijä.

Erityisomavastuita ja -ehtoja 
Vakuutuksesta korvattavaan vahinkoon sovelletaan myös esim. 
ikä- ja käyttötuntivähennyksiä ja sammutusjärjestelmäehtoja (S1 
ja S2), jotka käyvät ilmi vakuutuksen kohteen vakuutuskirjalta. 
Kaikki em. ehtokohdat löytyvät vakuutusehdoista kohdasta 25. 

Omavastuiden vähentämisjärjestys 
Ellei erikseen toisin mainita omavastuut ja vähennykset vähenne-
tään vahingon määrästä peräkkäisinä laskutoimituksina seuraa-
vassa järjestyksessä: 
●● arvonlisävero 
●● autovero 
●● omavastuu 
●● korvauksen mahdollinen alennus 
●● prosenttimääräinen omavastuu. 

Samastaminen 
Mitä vakuutusehdoissa ja tässä tuoteselosteessa on sanottu va-
kuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamises-
ta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudes-
ta, sovelletaan vastaavasti henkilöön 
●● joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen 

kohteesta 
●● joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun 

kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan, tai 
●● joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää 

vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan. 

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluoh-
jeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka 
tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen pe-
rusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta. 

Olosuhteiden muutos 
Jos vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa tai vakuutus-
kirjaan merkityissä olosuhteissa on tapahtunut vahingonvaaraa 
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olennaisesti lisäävä muutos, vakuutuksenottaja on velvollinen 
viipymättä ilmoittamaan tästä vakuutusyhtiölle. Ilmoitus on mm. 
tehtävä, jos 
●● vakuutuksen kohteen käyttötarkoitus muuttuu 
●● rekisteriin merkitty vakuutuksen kohde poistetaan rekisteristä 
●● vakuutuksen kohde viedään Pohjoismaiden ulkopuolelle ja 

vakuutuksen halutaan olevan voimassa Pohjoismaiden ulko-
puolella. 

Vakuutetun velvollisuudet vakuutustapahtuman 
yhteydessä 

Vahingon selvittely vahinkopaikalla 
Vakuutetun tulee mahdollisuuksien mukaan maasto- ja tieliiken-
teestä annettujen säännösten mukaisesti osallistua vahingon sel-
vittelyyn vahinkopaikalla sekä myötävaikuttaa vahingon todelli-
sen syyn ja aiheuttajan selville saamiseen. 

Vahinkoilmoituksen teko ja vahinkotarkastus 
Vakuutettu on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan 
vahingosta vakuutusyhtiölle ja esittämään tälle ne asiakirjat sekä 
tiedot, joilla on merkitystä vahingon selvittämisessä. 

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut va-
kuutuksen kohde ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan. Vakuu-
tusyhtiön tekemä vahingon tarkastus, korjaamon osoittaminen tai 
muu vahingon tekninen selvittely ei ole osoitus vahingon kuulu-
misesta vakuutusyhtiön korvattavaksi, eikä siitä, että vakuutusyh-
tiö on työn tilaaja tai maksaja. Ennen korvauspäätöksen tekemistä 
on vahingosta aiheutuneista kustannuksista vastuussa vakuutuk-
sen kohteen omistaja tai haltija. 

Ilmoituksen teko poliisiviranomaiselle 
Palo-, varkaus- ja ilkivaltavahingosta on vakuutetun heti ilmoi-
tettava vahinkopaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Ulkomailla 
anastetusta tai kateisiin jääneestä vakuutuksen kohteesta on il-
moitettava myös Suomen poliisiviranomaisille. 

Jos vakuutusyhtiö niin vaatii, poliisitutkinta on pidettävä muul-
loinkin ja tätä koskeva pöytäkirja toimitettava yhtiölle. Yhtiö kor-
vaa pyytämiensä pöytäkirjojen lunastamiskustannukset. 

Vakuutusmaksu 
Vakuutusmaksun suuruus määräytyy vakuutusyhtiön erillisten ta-
riffien mukaan. Työkonevakuutuksen maksun suuruuteen vai-kut-
tavat mm. valittu vakuutusyhdistelmä, vakuutuskauden pituus, 
omavastuun suuruus sekä konetyyppi. Vakuutuskaudelta veloitet-
tava minimimaksu on aina erikseen vahvistetun yhtiökohtaisen 
minimimaksun suuruinen. Vakuutusmaksu voidaan suorittaa 1, 2, 
3 tai 4 erässä. 

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suoritta-
misen eräpäivään mennessä, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa 
vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan 
ilmoituksen lähettämisestä. 

Vakuutussopimuksen muuttaminen ja päättyminen 
Vakuutuksenottaja voi muuttaa vakuutusturvaansa tai irtisanoa 
vakuutuksen milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisano-
minen on suoritettava kirjallisesti. Vakuutusyhtiöllä on oikeus 
irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana tai sen lopussa; kat-
so yleiset sopimusehdot kohta 16. Vakuutusyhtiön vaihdostilan-
teessa moottoriajoneuvon vapaaehtoiset vakuutukset päättyvät 
ilman irtisanomista sinä päivänä jona moottoriajoneuvon liiken-
nevakuutus on ajoneuvorekisteriin merkitty siirtyneeksi toiseen 
vakuutusyhtiöön 

Jos vakuutusyhtiö muuttaa ehtoja tai maksuja, ilmoitetaan muu-
toksista kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Muutok-
sia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta lukien, ellei 
vakuutusta irtisanota; katso yleiset sopimusehdot kohta 15. 

Tutustu vakuutusehtoihin 
Tässä tuoteselosteessa on kerrottu pääpiirteissään Työkonevakuu-
tuksen sisältö. Yksityiskohtaiset tiedot selviävät vakuutusehdoista, 
vakuutuskirjasta ja sen liitteistä sekä yleisistä sopimusehdoista. 

Vahinkorekisteri 
Vakuutusyhtiöillä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tieto-
järjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa 
eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on 
torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta. 

Henkilötietojen käsittely 
Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaiden henkilötietoja henkilötieto-
lain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoin-
kin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen 
käsittelyssä. Käytettävien henkilörekisterien sisältöön voi tutustua 
toimipaikoissamme. 

Työkoneet ja liikennevakuutus 

Yleistä 
Liikennevakuutuksen perimmäisenä tarkoituksena on turvata 
ulkopuolisten henkilö- ja omaisuusvahingot moottoriajoneuvon 
tyypillisen liikenteellisen riskin (pääsääntönä henkilöiden ja ta-
varoiden kuljetus) aiheuttamilta vahingoilta. Liikennevakuutus-
laki onkin erityislaki moottoriajoneuvon vaaran vastuun varalle. 
Joku onkin leikillisesti sanonut liikennevakuutuksen olevan kuin 
vastuuvakuutus, joka pitää hyvin paikkansa sillä erotuksella, että 
liikennevakuutus on pakollinen. 

Henkilöauton tai kuorma-auton tyypillisen liikenteellisen riskin 
mieltäminen on helpompaa kuin erilaisten ja -tyyppisten moot-
torityökoneiden. Moottorityökoneiden osalta myös muu lainsää-
däntö (mm. Tieliikennelaki, Ajoneuvolaki) vaikeuttaa asian hah-
mottamista sekä selkeyttä. Myös moottorityökone voi aiheuttaa 
liikennevakuutuslain tarkoittaman liikennevahinkotapahtuman, 
jota varten on oltava pakollinen liikennevakuutus. Liikenneva-
kuuttamisvelvollisuudesta on kuitenkin vapautettu osa moottori-
työkoneista. Näille ei liikennevakuutusta myönnetä. Tällaisille on 
mahdollista ottaa vapaaehtoinen vastuuvakuutus vakuutuksen 
kohteen käyttöön liittyvän vahingonkorvausvelvollisuuden varal-
ta. 

Voimassaoleva liikennevakuutuslainsäädäntö
Liikennevakuutuslain lähtökohta on, että jokaisella liikenteessä 
käytettävällä moottoriajoneuvolla pitää olla liikennevakuutus.
Moottoriajoneuvo on maata kiskoitta kulkemaan tarkoitettu kone-
voimainen kulkuväline tai työkone. Moottoriajoneuvona pidetään 
myös kulkuneuvoa, joka on rakennettu liikkumaan vain toiseen 
moottoriajoneuvoon tai työkoneeseen kytkettynä Liikennevakuu-
tusasetuksessa on erikseen todettu ne kulkuvälineet ja työkoneet, 
joita ei tarvitse liikennevakuuttaa (kts. jäljempänä). Liikenneva-
kuuttamisvelvollisuuden alaisia ovat kaikki rekisteröitävät ajo-
neuvot sekä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ne rekiste-
röimättömät ajoneuvot, joita käytetään liikenteessä.

Onko joku tietty moottorityökone sitten rekisteröitävä? 
Rekisteröintivelvollisuus tulee tulkintatapauksissa selvittää pai-
kallisen katsastusviranomaisen kanssa. Lisäksi on selvitettävä ko. 
moottorityökoneen rakenteellinen nopeus maahantuojalta, myy-
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Lisätietoja liikennevakuuttamisesta saa internetistä osoitteesta 
mm. www.lvk.fi >Mikä on liikennevakuutus > Ajoneuvolla ol-
tava liikennevakuutus. 

Liikennevakuutusasetus 
Liikennevakuutusasetuksen mukaan moottoriajoneuvoksi, jota 
tarkoitetaan liikennevakuutuslaissa, ei katsota: 
●● sellaista moottorityökonetta tai traktoria, jonka suurin raken-

teellinen nopeus on enintään 15 km/h edellyttäen, että sitä ei 
ole rekisteröitävä 

●● leikkuupuimuria tai muuta sadonkorjuuseen tarkoitettua re-
kisteröinnistä vapautettua maatilatalouden moottorityökonetta 

●● rekisteröinnistä vapautettua perävaunua, perärekeä tai hinat-
tavaa laitetta, eikä 

●● sellaista lasten kuljetettavaksi tarkoitettua ajoneuvoa, joka on 
varustettu moottorilla ja joka rakenteensa tai varusteidensa 
puolesta ei ole rekisteröitävissä. 

Esimerkkejä koneista joita ei liikennevakuuteta 
●● leikkuupuimuri 
●● traktorin perävaunu 
●● tela-alustainen kaivukone, jota ei voi rekisteröidä 
●● rautapyöräinen kaatopaikkajyrä 
●● omalla moottorivoimalla liikkuva herukanpoimija 
●● moottorityökoneen perässä vedettävä pikipannu 
●● hinattava kompressori 
●● 7 km/h kulkeva kuukulkija (henkilönostin), jota ei voi  

rekisteröidä. 

Lisäksi on olemassa myös muita moottorityökoneita, joita ei lii-
kennevakuuteta. Näitä ovat rekisteröintivelvollisuudesta vapau-
tetut, tienpitoon rakennetut tai varustetut moottorityökoneet, 
joista esimerkkinä vaikkapa erilaiset jyrät (valssi- ja sorkkajyrä)
sekä asfaltinjyrsin ja levittäjä. 

Tätä varten moottorityökoneen omistajalla on syytä olla vastuuva-
kuutus, jonka kattavuus on syytä selvittää omasta yhtiöstä.  

Autoon kytkettävät hinattavat laitteet 
ajoneuvorekisteriin 
Uudet autoon kytkettävät hinattavat laitteet on rekisteröitävä 
1.1.2011 alkaen ja ne rinnastetaan näin perävaunuihin (laki ajo-
neuvolain muuttamisesta 226/2009), joten ne on myös siten lii-
kennevakuutettava.

Selvitä katsastuskonttorista, onko moottorityökone rekisteröitävä

Liikennevakuuta!

Onko moottorityökoneen rakenteellinen nopeus yli 15 km/h?

Käytetäänkö henkilön tai tavaran kuljetukseen?

Ei tarvitse liikennevakuuttaa

Selvitä vapaaehtoisten vakuutusten tarve

EI

EI

EI

KYLLÄ
KYLLÄ

KYLLÄ

jältä tai valmistajalta. Kaikki rekisteröitävät moottorityökoneet 
tms. on siis liikennevakuutettava. Jos moottorityökoneen omista-
ja on laiminlyönyt rekisteröintivelvoitteensa, ei tällä seikalla ole 
merkitystä liikennevakuuttamisvelvollisuuden kanssa. Rekiste-
röintivelvoitteen laiminlyönnistä omistaja saa lainmukaisen ran-
gaistuksen sekä liikennevakuuttamattoman moottoriajoneuvon 
osalta Liikennevakuutuskeskus käsittelee vahingonkärsineen kor-
vausasian sekä määrää liikennevakuuttamattoman moottorityö-
koneen osalta vakuuttamattomuusmaksun. 

Lisätietoja vakuuttamattomuusmaksusta saa internetistä osoit-
teesta mm. www.lvk.fi > Mikä on liikennevakuutus >Mikäli va-
kuutusta ei ole otettu

Esimerkki

Bobcat 463 -merkkinen kuormaaja (rakenteellinen ajonopeus 
10,5 km/h) suorittaa tavaran lastausta/purkausta huoltoase-
man piha-alueella. Väistäessään huoltoaseman piha-alueelle 
tulevaa roska-autoa kuormaaja peruuttaa päin pysäköityä hen-
kilöautoa vaurioittaen sitä. Vahingon selvittelyn yhteydessä käy 
ilmi, että kuormaajaa ei ole sen enempää rekisteröity kuin lii-
kennevakuutettukaan.

Pysäköidyn auton vauriot korvataan Liikennevakuutuskeskuk-
sen toimesta liikennevakuutuslain mukaan, koska kuormaaja 
on ollut liikennevakuuttamaton ja sillä on aiheutettu liikenne-
vakuutuslain mukainen liikennevahinko.

Liikennevakuutuskeskus perii myös kuormaajan omistajalta 
korotetun vakuuttamattomuusmaksun. Koska kuormaajaa on 
käytetty ajoneuvolain sekä tieliikennelain mukaisella yleisesti 
liikenteeseen käytettävällä alueella, olisi kuormaaja tullut rekis-
teröidä. Kuormaajan omistaja saa sakon rekisteröintivelvoitteen 
laiminlyönnin takia.

Esimerkki

Varuskunta-alueella trukki, jonka omistaa muu kuin Suomen 
armeija, kuljettaa lavallista tavaraa kahden varaston välillä.

Kesken kuljetuksen trukki törmää varuskunta-alueelle saapu-
neeseen taksiin. Taksi oli saapunut alueelle vartioidun portin 
kautta. Taksi oli pysähtynyt päästääkseen sairaalasta saapuneen 
loukkaantuneen varusmiehen pois kyydistä. Trukki ei ollut re-
kisterissä mutta se oli liikennevakuutettu (rakenteellinen ajo-
nopeus yli 15 km/t ).

Taksin vauriot korvataan trukin liikennevakuutuksesta. Koska 
trukkia käytettiin yksinomaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla 
alueella, ko. trukkia ei tarvinnut ajoneuvolain tai tieliikenne-
lain mukaan rekisteröidä. Koska trukkia kuitenkin käytettiin 
liikennevakuutuslain mukaiseen moottoriajoneuvon liikentee-
seen käyttämiseen, tuli se rekisteröimättömyydestä huolimatta 
liikennevakuuttaa.
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Käytettyjen hinattavien laitteiden, jotka on otettu käyttöön 
31.12.2010 tai sitä ennen, rekisteröinti on suoritettava 31.12.2014 
mennessä. Em. hinattavat laitteet kuuluvat jatkossa ajoneuvorekis-
terissä perävaunujen ajoneuvoluokkaan O1–O4 riippuen hinatta-
van laitteen massaluokasta. Ajoneuvoryhmänä on hinattava laite. 
Uusilla hinattavilla laitteilla on samat tekniset vaatimukset kuin 
perävaunuilla. Vaatimukset katsotaan joko yksittäis- tai tyyppihy-
väksyntänä riippuen laitteesta. 

Lisätietoja Trafin internetistä osoitteesta www.trafi.fi > Tieliiken-
ne > Katsastukset > Ajoneuvoluokat. Vuoden 2015 alusta kaikki 
autolla vedettävät hinattavat laitteet, esim. perässä vedettävät pi-
kipannut, hinattavat kompressorit tai hinattavat henkilönostimet, 
on oltava rekisteröityjä sekä liikennevakuutettuja.

Valtiokonttori ja Liikennevakuutuskeskus
Suomessa vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvo-
jen Suomessa aiheuttamat liikennevahingot on korvannut Val-
tiokonttori. Jatkossa korvaustoiminnoista vastaa Liikennevakuu-
tuskeskus. Jos aiheutettu vahinko on muu kuin lainsäädännössä 
määritelty liikennevahinko, ei Liikennevakuutuskeskus käsittele 
eikä korvaa vahinkoa. 

Esimerkki 

Leikkuupuimuri kääntyy kantatieltä kohti peltoliittymää. Au-
ringonpaisteen takia puimurin kuljettaja ei näe vastaantulevaa 
henkilöautoa. Henkilöauto törmää puimurin oikeaan kylkeen 
jarrutusyrityksestä huolimatta. 

Liikennevakuutuskeskus korvaa henkilöauton vahingon liiken-
nevakuutuslainsäädännön mukaan vaikka puimurilla ei ole 
liikennevakuutusta. Tämä siitä syystä, että leikkuupuimuri on 
vapautettu liikennevakuuttamisvelvollisuudesta ja koska se on 
aiheuttanut liikennevakuutuslainsäädännön mukaisen liiken-
nevahingon puimurin kuljettajan tuottamuksesta. 

Esimerkki 

Telaketjukaivinkone vaurioittaa sähkökaapeleiden kaivutöiden 
yhteydessä kunnan omistamaa vesijohtoa. Vesijohto kulkee 
metsässä tiettömän taipaleen päässä. 

Kunta vaatii korvausta kaivinkoneen omistajalta, koska kunta 
ei saa korvausta Liikennevakuutuskeskukselta. Liikennevakuu-
tuskeskus epäsi kunnan korvausvaatimuksen, koska vaikka 
telaketjukaivinkone on vapautettu liikennevakuuttamisvel-
vollisuudesta, niin kaivutyössä tapahtunut vahinko ei ole 
liikennevakuutuslainsäädännön mukainen liikennevahinko. 
Kaivukoneen omistaja on korvausvelvollinen kuljettajansa ai-
heuttamasta vahingosta työnantajan ominaisuudessa yleisessä 
vahingonkorvausoikeudessa mainitun ns. isännän vastuun pe-
rusteella. Koska hänellä ei ollut vastuuvakuutusta, joka olisi 
vastuuvakuutusehtojen puitteissa korvannut aiheutuneen va-
hingon, hän joutui maksamaan vahingon omasta lompakostaan. 

Moottoriajoneuvo liikenteessä 
Liikennevakuutuslakia ei ole rajoitettu koskemaan ainoastaan tie-
liikennelain tarkoittamaa liikennettä, vaan liikennevakuutuslain 
soveltamisala on tätä laajempi. Moottoriajoneuvo on liikenneva-
kuutuslain tarkoittamassa liikenteessä myös silloin, kun sitä käy-
tetään henkilön tai tavaran kuljettamiseen esim. 
●● yksityisellä tiellä, piha-alueella tai 
●● lastaukseen työmaalla, tehdasalueella, varastoalueella tai 

muulla vastaavalla alueella tai 
●● sisällä myymälässä, tehdashallissa, varastossa tai 
●● autolautalla, joka on kytketty ajosillalla satamaan tai 
●● jäällä. 

Mitä liikennevakuutus korvaa 
Korvaukset suoritetaan liikennevakuutuslain ja sen nojalla annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. Liikennevakuutuksen korvauspiiriin 

kuuluvat sekä henkilö- että omaisuusvahingot. Liikennevakuu-
tuksen perusteella korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen 
käyttämisestä johtuneet ajoneuvossa olleiden henkilövahingot 
sekä ulkopuolisten henkilö- ja omaisuusvahingot. Moottoriajo-
neuvojen kesken sattuneissa liikennevahingoissa korvausvastuu 
perustuu tuottamukseen eli syyllisyyteen. Lisätietoja liikenneva-
kuutuksen korvauspiiristä saa liikennevakuutuksen tuoteselos-
teesta. 

Mitä liikennevakuutus ei korvaa 
Korvaukset suoritetaan liikennevakuutuslain ja sen nojalla an-
nettujen ohjeiden mukaisesti. Liikennevakuutus ei kata vakuute-
tulle moottoriajoneuvolle itselleen eikä siinä olleille tavaroille tai 
kuormalle aiheutuneita vahinkoja. Omalle moottoriajoneuvolle, 
siinä kuljetettavalle tavaralle tai kuormalle aiheutuvan vahingon 
varalle on mahdollista ottaa erilaisia vapaaehtoisia vakuutuksia 
kuten esim. työkone-, koti-, matka- tai kuljetusvakuutus yms. Sel-
vitä vapaaehtoisen vakuuttamisen tarve yhteyshenkilösi kanssa. 
Liikennevakuutus on voimassa silloin, kun moottorityökone liik-
kuu paikaltaan. Liikkumattoman moottorityökoneen kuormauk-
sen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä sen 
kuljettajalle tai muulle työhön osallistuvalle henkilölle aiheutuvia 
henkilövahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta. Myöskään 
työn kohteena olevan omaisuuden vahinkoa ei korvata, eikä työ-
hön osallisen toisen moottoriajoneuvon vahinkoja. 

Esimerkki 

Dumpperia kuormataan pyöräkuormaajalla, jolloin pyöräkuor-
maaja vaurioittaa dumpperin lavaa. Dumpperin omistaja vaatii 
korvausta pyöräkuormaajan liikennevakuutuksesta. 

Vaikka vahinko on aiheutunut pyöräkuormaajan liikenteeseen 
käyttämisestä, ei pyöräkuormaajan liikennevakuutuksesta suo-
riteta korvausta, koska liikennevakuutuslainsäädännöstä on ra-
jattu pois työhön osallisen toisen moottoriajoneuvon vahingot. 
Pyöräkuormaajan vastuuvakuutusyhtiö, Pohjola Vakuutus Oy 
tai A-Vakuutus Oy, korvasi dumpperin vahingot pyöräkuormaa-
jan vapaaehtoisesta vastuuvakuutuksesta omavastuun ylittävin 
osin. 

Vastuuvakuutus tarpeen, edelleenkin 
Jos moottorityökoneella, joka on vapautettu liikennevakuuttamis-
velvollisuudesta Suomen lain mukaan, aiheutetaan vahinkoja niin: 
●● jos kyseessä on Suomen liikennevakuutuslainsäädännön mu-

kainen liikennevahinkotapahtuma Suomessa, vahingon kär-
sineen korvausasian käsittelee Liikennevakuutuskeskus (lii-
kennevakuutuslain ja sen mukaan annettujen määräysten 
perusteella) 

●● jos koneella aiheutettu vahinko on muu kuin liikennevakuu-
tuslain mukainen liikennevahinko (tai sitä ei muutoin korvata 
liikennevakuutuslain mukaan), niin konekohtainen tai muu 
toiminnon vastuuvakuutus voi korvata ulkopuolisen vahingot 
vastuuvakuutusehtojen puitteissa. 

Koska myös vastuuvakuutusehdoissa vakuutusyhtiöittäin on omat 
korvausrajoitteensa, selvitä ja tutustu huolella vastuuvakuutuk-
sen ehtoihin sekä tuoteselosteeseen. 

Henkilötietojen käsittely 
Yhtiömme käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vakuutusasioi-
den hoitamiseksi henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mu-
kaisesti ja huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutu-
misesta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkaalta 
itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomais-
ten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. 

Yhtiömme käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suun-
nattavaan markkinointiin. Emme luovuta asiakastaan koskeviatie-
toja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta ellei tietojen luovut-
taminen perustu lain säännökseen. 



14 TP

Kenelle?
Vakuutusten verkkopalvelua voivat käyttää Vakuutusten verkko-
palvelusopimuksen tehneet asiakkaamme.

Miten?
Tutustu palveluumme op.fi/verkkopalvelut, sieltä löydät Vakuu-
tusten verkkopalvelusopimuksen yrityksille. Täytä ja toimita se 
allekirjoitettuna Pohjola Vakuutukseen. Lisätietoja saat yhteys-
henkilöltäsi, puhelinpalvelustamme puh. 0303 0303 tai lähimmäs-
tä konttoristamme.

Viestien lähettäminen
Palvelun kautta voit lähettää meille turvallisesti viestejä sekä kat-
sella lähetettyjä ja saapuneita viestejä.

Asiakas- ja vakuutustietojen muuttaminen
Liiketoiminnassa tapahtuu aina muutoksia. Muuttuneiden tietojen 
ilmoittaminen meille on nyt helppoa. Lakisääteisen tapaturmava-
kuutuksen ilmoitusliikenne (palkkailmoitukset, ennakkopalkko-
jen muutokset) on helppoa ja joustavaa hoitaa tämän palvelun 
kautta. Vakuutusluettelosta näet yrityksen koko vakuutusturvan 
yhdellä sivulla.

Vahinkoilmoituksen tekeminen ja vahinkojen 
seuraaminen
Palvelun kautta saat esitäytetyn vahinkoilmoituksen. Voit toimit-
taa meille myös tarvittavat liitteet sähköisinä. Voit myös seurata 
käsittelyn etenemistä ja näet yhdellä sivulla kaikki yrityksen va-
hingot.

Tapahtumahistoria
Lähetetyt vahinko-, vakuutus- ja palkkailmoitukset löydät tapah-
tumahistoriasta.

Käyttäjien hallinnointi
Vakuutusten verkkopalvelusopimuksessa nimetty pääkäyttäjä voi 
lisätä palveluun muita käyttäjiä. Pääkäyttäjä antaa heille tarvitta-
vat käyttöoikeudet.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat Osuuspankista, pal-
velunumeroistamme sekä internetistä, jossa voit tutustua myös 
henkilörekisterien rekisteriselosteisiin. 

Vahinkorekisteri 
Vakuutusyhtiöillä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tieto-
järjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa 
eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on 
torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta. 

Ota yhteys Pohjola Vakuutukseen
Palvelunumero(vakuutus- ja korvauspalvelut)  0303 0303 

Internet op.fi 
Pohjola Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP,
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: Vahinkovakuutusyhtiöt,
Y-tunnus 1458359-3. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin.

Ota yhteys A-Vakuutukseen
Palvelunumero(vakuutus- ja korvauspalvelut) 0304 0506 

Internet  www.a-vakuutus.fi 
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP  
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta
Y-tunnus 1715947-2. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin.

Vakuutusten verkkopalvelu yritys- ja yhteisöasiakkaille

Pohjola Vakuutuksen ja A-Vakuutuksen asiakkaana sinulla 
on mahdollisuus hoitaa internetin kautta helposti yrityksen 
tai yhteisön viestinvälitystä sekä vakuutus- ja vahinkoasioi-
ta. Sinä voit keskittyä bisnekseen, Pohjola Vakuutus turvaa 
taustan.

Mitä?
Vakuutusten verkkopalvelussa voit helposti ja turvallisesti:
●● lähettää viestejä
●● tarkistaa ja muuttaa asiakas- ja vakuutustietoja
●● tehdä esitäytetyn vahinkoilmoituksen sekä seurata käsittelyn 

etenemistä
●● seurata tapahtumahistoriasta tehtyjä asiointeja
●● hallinnoida palvelun käyttäjät ja heidän käyttöoikeudet.

Miksi?
Sinä tai valtuuttamasi henkilö voi asioida Vakuutusten verkkopal-
velussa silloin kun se teille parhaiten sopii (24/7). Vakuutus- ja 
vahinkoasioiden hoito tapahtuu nopeasti ja tietoturvallisesti sulje-
tussa verkkoympäristössä. Palvelu on maksuton.

Pohjola Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3.
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.


