
Metsävakuutukset eivät korvaa vahinkoa, joka

on saanut alkunsa ennen vakuutuksen voimaantuloa

on korvattu tai josta voidaan saada korvausta julkisista 
varoista

korvataan ainaismetsä- tai ainaismetsäpalovakuutuksista.

Metsävakuutukset eivät myöskään korvaa

sammutuskustannuksia

jälkiraivauskustannuksia

ilman, maan tai veden saastumisesta aiheutuneita vahin-
koja

kustannuksia metsittämisestä, joka tehdään puustolle 
sattuneen vahingon jälkeen

vahinkoja sahatulle, höylätylle tai muutoin jatkojalostetulle 
puutavaralle.

x Korvausta ei makseta, jos vahinko on aiheutettu tahalli- 
 sesti. Jos vahinko on aiheutettu törkeästä huolimattomuu- 
 desta tai jos alkoholin tai huumausaineiden käyttö on  
 vaikuttanut vahingon syntyyn, voidaan korvausta alentaa  
 tai se evätä.

x Puusto- tai puutavaravahinko korvataan vain, kun vahin- 
 goittuneen puuston ja puutavaran määrä vakuutustapah- 
 tumaa kohti on vähintään 15 kiintokuutiometriä

x Taimikkovahinko korvataan vain, kun keinollinen metsit- 
 täminen on vahingon johdosta syntyneen vajaatuottoi- 
 suuden poistamiseksi tarpeen ja yhtenäinen metsitettävä  
 alue on vähintään puolen hehtaarin suuruinen

x Istutettaville taimille aiheutunut vahinko korvataan vain,  
 kun taimia on menetetty vähintään puolen hehtaarin  
 istuttamiseksi tarvittava määrä

x Bioenergiaksi tarkoitetulle hakkuutähteelle aiheutunut  
 vahinko korvataan vain, kun hakkuutähdettä tuhoutuu  
 tai anastetaan vähintään puolen hehtaarin alalta kerätty  
 tai kerättäväksi tarkoitettu määrä.

Vakuutettua metsäomaisuutta ovat

vakuutuskirjassa yksilöidyn tilan metsä

hakkuupaikalla ja metsä- ja tienvarsivarastossa oleva kysei-
seltä tilalta hakattu puutavara

varastossa tai tilapäisesti istutusta varten ajoneuvossa tai 
metsässä olevat vakuutetun metsän uudistamiseen tarkoi-
tetut taimet

hakkuun jälkeen bioenergiakäyttöön kerätty tai kerättäväksi 
tarkoitettu hakkuutähde.

Metsävakuutuksesta korvataan valitsemasi turvatason mukaan 
seuraavia vahinkoja: 

Myrsky – korvataan myrskystä aiheutuneet vahingot 
puustolle, taimikolle, puutavaralle tai istutettaville taimille. 
Vakuutusta otettaessa puuston myrskyvahingolle valitaan 
enimmäiskorvaus. 

• Lumi – korvataan lumesta aiheutuneet vahingot puustolle, 
taimikolle, puutavaralle tai istutettaville taimille.

• Palo ja salamanisku – korvataan palosta tai salamaniskus-
ta aiheutuneet vahingot puustolle, taimikolle, puutavaralle, 
istutettaville taimille tai hakkuutähteelle.

• Hyönteiset – korvataan hyönteisistä aiheutuneet vahingot 
puustolle, taimikolle, puutavaralle tai istutettaville taimille.

• Tulva – korvataan tulvasta aiheutuneet vahingot puustolle, 
taimikolle, puutavaralle tai istutettaville taimille.

• Anastaminen tai vahingonteko – korvataan anastamisesta 
tai vahingonteosta aiheutuneet vahingot puustolle, taimikol-
le, puutavaralle, istutettaville taimille tai hakkuutähteelle.

• Sienitaudit – korvataan sienitaudeista aiheutuneet vahin-
got taimikolle tai istutettaville taimille.

• Metsäkauriit – korvataan metsäkauriista aiheutuneet 
vahingot taimikolle tai istutettaville taimille.

• Jänikset, jyrsijät ja linnut – korvataan jyrsijöistä, jäniksistä 
tai linnuista aiheutuneet vahingot taimikolle tai istutettaville 
taimille.

Metsäpalovakuutus 

Korvataan palosta tai salamaniskusta aiheutuneet vahingot 
puustolle, taimikolle, puutavaralle tai istutettaville taimille.

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteoppaassa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Metsävakuutukset turvaavat metsäsi arvoa ja tuottoa. Metsäpalovakuutus kattaa palosta ja salamaniskuista aiheutuneita vahinkoja, kuten alla on 
kuvattu. Kattavampaa turvaa saat Metsävakuutuksella, jossa valittavissasi on viisi eri turvatasoa alla kuvattujen vahinkojen varalta. Jos olet otta-
nut metsävakuutuksen lisäksi kotivakuutuksemme vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella, niin turvasi kattaa myös metsätalouteen liittyviä vastuu- ja 
oikeusturvavahinkoja.

Metsävakuutukset
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi Tuote: Metsävakuutus ja Metsäpalovakuutus

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

Mitä vakuutus kattaa?
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Mitä vakuutus ei kata?



Voit irtisanoa vakuutusturvan milloin vain verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. 
Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutus-
yhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva. Muistathan irtisanoa vakuutuksesi, jos vakuutettu metsäomaisuus vaihtaa 
omistajaa.

Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa erässä. 
Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen.

 ʸ Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

 ʸ Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita tai on 
tapahtunut olennaisia muutoksia.

 ʸ Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

 ʸ Korvausta hakiessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa yksilöidyn tilan metsässä.

Missä vakuutusturva on voimassa?

Mitkä ovat velvoitteeni?

Kuinka ja milloin suoritan maksun?

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Miten irtisanon sopimuksen?


