
 
 
 

EV 3/2017, annettu 6.7.2017 

 

Korvausselvityksen hakijan (jäljempänä ”hakija”) Wellcraft 2800 Martinique -

moottorivene oli uponnut Pyhtäällä. Hakijan mukaan veneellä oli törmätty oikea 

takakulma edellä huoltoaseman laituriin. Tämä oli aiheuttanut veneilijöiden 

huomaamatta repeämän veneen vasempaan takakulmaan uimatason ja rungon 

liitokseen. Vuodosta tietämättömät veneilijät olivat jatkaneet matkaa, mutta veneen 

moottorin käynnissä oli myöhemmin alkanut ilmetä ongelmia. Ongelman syytä 

selvittäessään veneilijät olivat havainneet repeämän. Vettä oli ryhdytty äyskäröimään, 

mutta kun veneen tyhjentäminen ei ollut onnistunut käsin, oli veneseurue soittanut 

hätäkeskukseen. Merivartiosto meripelastusseuran avustamana oli pelastanut 

seurueen, mutta vene oli uponnut. 

 

Vakuutusyhtiö katsoi, ettei asiassa ollut näytetty, että kyseessä oli korvattava 

vahinkotapahtuma. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevan oli 

näytettävä toteen, että korvattavaksi vaadittu vahinko johtui jostakin vakuutusehtojen 

mukaan korvaukseen oikeuttavasta syystä. Vakuutusehtojen mukaan veneen 

uppoaminen korvattiin vain siinä tapauksessa, että uppoaminen oli seurausta 

ilkivallasta, luonnonilmiöstä tai törmäämisestä. Yhtiön näkemys oli, ettei hakija ollut 

näyttänyt, että veneen uppoaminen oli seurausta veneen törmäämisestä laituriin. 

Yhtiö kiinnitti huomiota siihen, että hakija oli kertonut törmäyksestä laituriin vasta 

vakuutuslautakunnalle tekemässään ratkaisusuosituspyynnössä yli kaksi vuotta 

vahinkotapahtuman jälkeen. Yhtiö ei pitänyt uskottavana, että törmäys laituriin olisi 

jäänyt hakijalta kertomatta usean vuoden ajaksi. Jos törmäys olisi ollut niin kova, että 

se olisi aiheuttanut veneen takaosan sauman repeämisen, oli yhtiön mielestä erikoista, 

että törmäystä mahdollisena uppoamisen aiheuttajana ei ollut tullut esille asian 

korvauskäsittelyvaiheessa, vaikka hakijalle oli selkeästi kerrottu, minkälaiset 

tapahtumat oikeuttivat korvaukseen. Hakijan vene oli lasikuituinen ja 

vankkarakenteinen, eikä yhtiö pitänyt uskottavana sen vaurioitumista hakijan 

kuvaileman pienivoimaisen törmäyksen seurauksena. Yhtiö katsoi, että hakijan 

esittämät syyt veneen uppoamiselle olivat olettamuksia mahdollisesta tapahtumien 

kulusta ja perustuivat jälkikäteiseen päättelyyn. Yhtiön hankkimassa 

asiantuntijalausunnossa ei pidetty todennäköisenä, että veneen takakulman osuminen 

laituriin kuvatulla tavalla olisi aiheuttanut vuodon vasempaan takakulmaan uimatason 

ja rungon liitokseen, ainakaan niin, ettei sitä olisi havaittu heti tapahtumahetkellä. 

 

Hakija kertoi, ettei hän alun perin ollut pitänyt laituriin törmäämistä veneen 

uppoamisen syynä, koska veneellä oli ajettu kolme tuntia törmäyksen jälkeen ja koska 
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vuodosta ei ollut näkyviä merkkejä heti törmäyksen tapahduttua. Hakijan hankkimassa 

asiantuntijalausunnossa todettiin, että hakijan venetyyppi oli harvinainen Suomessa ja 

että veneen uimataso ja vesirajan yläpuolinen osa peräpeiliä oli erillinen osa, joka oli 

liitetty muuhun rakenteeseen. Asiantuntijan mukaan veneen törmätessä uimatason 

oikea kulma edellä laituriin, oli rasitus kohdistunut koko uimatasoon ja perälautaan 

painaen sitä osumakohdassa sisäänpäin ja vääntäen toista puolta ulospäin.  

 

Vakuutusyhtiön mukaan hakijan hankkima asiantuntijalausunto perustui hakijan 

antamiin tietoihin vaurioista, törmäyksestä ja sen voimasta. Lausunnon perusteena 

olevat seikat, kuten törmäyksen tapahtuminen ja sen voima, olivat jääneet ylipäänsä 

näyttämättä. Lausuntoa, joka perustui näyttämättä jääneeseen tapahtumakulkuun, ei 

voinut pitää luotettavana näyttönä veneen uppoamissyystä. Yhtiön hankkimassa 

uudessa asiantuntijalausunnossa ei edelleenkään pidetty todennäköisenä, että 

esitetyn kaltainen törmäys takakulma edellä laituriin vaurioittaisi venettä kuvatulla 

tavalla. Jos törmäys olisi ollut niin kova, että veneeseen olisi syntynyt repeämä, 

asiantuntijan mukaan olisi voinut ajatella, että tapahtuma olisi ollut niin merkille 

pantava, että asia olisi huomattu heti. 

 

Hakijan hankkimassa uudessa asiantuntijalausunnossa arvioitiin valokuvia 

Kanariansaarilta löydetystä hakijan venettä vastaavasta veneestä. Asiantuntijan 

mukaan erillisen perälaudan ja uimatason liitos kiinteään perälautaan ja veneen 

runkoon oli epämääräinen ja vaikeasti tiivistettävissä. Törmäys laituriin oli 

vaurioittanut valmiiksi kyseenalaista liitosta, ja kolmen tunnin ajo aallokossa oli 

todennäköisesti edelleen irrottanut osia toisistaan. 

 

Merivahingonlaskija totesi korvausselvityksessä, että voimassa olevan oikeuden 

mukaan korvauksen hakijan tuli näyttää toteen, että vahinko oli aiheutunut 

vakuutuksesta korvattavasta syystä. Merivahingonlaskijan oli arvioitava, mitä 

korvauksen hakijan näyttövelvollisuus piti tässä tapauksessa sisällään ja oliko hakija 

täyttänyt näyttövelvollisuutensa esitetyn aineiston perusteella. Merivahingonlaskijan 

käytännössä oli korvauksen hakijan näyttövelvollisuuden katsottu tarkoittavan, että 

korvauksen hakija osoitti riittävällä todennäköisyydellä, että vahinko oli aiheutunut 

vakuutusehtojen mukaan korvattavasta syystä. Mikäli korvauksen hakija pystyi tämän 

osoittamaan, oli yhtiön tämän jälkeen puolestaan osoitettava, että tapaukseen soveltui 

jokin vakuutusehtojen sisältämä rajoitus. Yhtiön ei tarvinnut lähtökohtaisesti osoittaa, 

että vahingon syy oli jokin muu kuin vakuutuksen korvauspiirissä oleva syy. Se, oliko 

vahingon syy riittävän todennäköinen, määräytyi muun muassa vahingon alkuperäisen 

syyn olemassaoloa koskevan näytön riittävyyden, välttämättömän syy-yhteyden 

olemassaolon alkuperäisen syyn ja aiheutuneen vahingon välillä sekä mahdollisten 

muiden vahinkoon johtaneiden syiden eliminoimisen kautta.  
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Veneen törmäämisestä laituriin oli hakijan lisäksi kertonut kaksi todistajaa, joilta oli 

saatu kirjallinen lausunto. Merivahingonlaskija katsoi, ettei törmäyksen tapahtumista 

ollut syytä epäillä. Siitä, ettei hakija ollut tuonut törmäämistä aikaisemmin esille, ei 

merivahingonlaskijan mukaan voinut vetää johtopäätöstä, ettei törmäystä ollut 

tapahtunut. Koska hakija oli johdonmukaisesti aina merivartioston haastattelusta ja 

vahinkoilmoituksesta lähtien kertonut veneen vuotaneen vasemmasta takanurkasta 

uimatason ja rungon välisestä saumasta ja koska tämän oli vahvistanut myös 

venematkalla mukana ollut todistaja, merivahingonlaskija piti selvitystä vuodon 

sijainnista riittävänä. Suurempaan varmuuteen vuodon paikasta olisi päässyt vain 

nostamalla ja tarkastamalla vene, mutta moista vaatimusta oli merivahingonlaskijan 

mielestä pidettävä hakijan kannalta kohtuuttomana, koska yhtiöllä ei ole 

vakuutusehtojen mukaan velvollisuutta veneen nostoon. Merivahingonlaskija katsoi 

myös, että vuodon havaitseminen ulkoisesti oli ollut vaikeaa, ennen kuin moottorin 

käymisongelmia ryhdyttiin selvittämään. 

 

Merivahingonlaskija katsoi, että hakijan asiantuntijalausunto oli riittävä osoittamaan, 

että vuoto oli voinut syntyä sellaisesta törmäyksestä, jonka veneessä olleet olivat 

kertoneet tapahtuneen. Hakijan asiantuntija oli arvioinut valokuvien pohjalta hakijan 

venemallin konkreettista perärakennetta, kun taas vakuutusyhtiön käyttämä 

asiantuntija oli arvioinut yleisemmällä tasolla sitä, oliko todistajien kuvaama laituriin 

törmäys voinut vaurioittaa (mitään) venettä aiheuttaen vuodon veneen rakenteeseen. 

Vain veneen ylös nostaminen olisi voinut tuoda enemmän varmuutta asiaan. 

 

Merivahingonlaskija piti riittävällä todennäköisyydellä osoitettuna, että törmäys 

huoltoaseman laituriin oli vaurioittanut hakijan veneen perärakennetta aiheuttaen 

vuodon, joka oli myöhemmin upottanut veneen. Merivahingonlaskija katsoi, että 

kyseessä oli vakuutusehtojen perusteella vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma 

ja että yhtiö oli velvollinen suorittamaan hakijalle vakuutuskorvauksen. 

 

Merivahingonlaskija velvoitti vakuutusyhtiön maksamaan merivahingonlaskijan kulut ja 

palkkion.  

  

Hakija oli vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan myös asian käsittelystä hänelle 

syntyneet asianajokulut. Koska korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 783/22.9.1982 

ilmenevän oikeusohjeen mukaisesti vain tuomioistuin voi antaa lausuman siitä, miten 

korvausselvityksestä aiheutuneet kulut tulisi asianosaisten kesken jakaa, 

merivahingonlaskija katsoi, ettei se voinut määrätä korvattavaksi 

korvausselvitysmenettelystä asianosaisille aiheutuneita kustannuksia. 


