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A:n Covemar R -moottorivene, jossa oli Yamaha -merkkinen moottori, oli uponnut 

laituripaikalle A:n kesämökkipaikkakunnalla. Vene oli uppoamisen havaitsemishetkellä 

maannut pohjassa, ja pinnan päällä olivat vain veneen korkeimmat osat. A:n vene oli 

vakuutettu laajalla venevakuutuksella. Vene kuljetettiin vakuutusyhtiön osoittamaan, 

venettä aikaisemmin huoltaneeseen venekorjaamoon, jossa vakuutusyhtiön edustaja 

tarkasti sen. Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen. 

 

A pyysi merivahingonlaskijaa kumoamaan vakuutusyhtiön korvauspäätöksen ja vaati 

vakuutusyhtiötä suorittamaan vakuutusehtojen mukaisen korvauksen 

viivästyskorkoineen. A vaati korvattavaksi myös veneen nostosta, siirrosta ja moottorin 

ensiapuhuollosta hänelle aiheutuneet kustannukset. Lisäksi A vaati vakuutusyhtiötä 

korvaamaan muutoksenhakemisesta johtuvat asianajo- ja muut kulut 

viivästymiskorkoineen siitä lukien, kun merivahingonlaskijan ratkaisusta oli kulunut 

kuukausi. Vakuutusyhtiön tuli A:n mukaan myös maksaa merivahingonlaskijan kulut ja 

palkkio. 

 

Vakuutusyhtiö katsoi, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla oli 

näyttötaakka siitä, että kyseessä oli vakuutusehtojen mukaan korvattava 

vakuutustapahtuma. Yhtiön mukaan A ei ollut osoittanut, että veneen uppoaminen olisi 

aiheutunut jostain korvaukseen oikeuttavasta ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin 

äkillisesti vaikuttavasta tapahtumasta. 

 

Vakuutusyhtiön mukaan vahinkotarkastajan tarkastuskertomuksesta kävi ilmi, että 

veneen kaikuluotaimen kumi oli ollut kiristämättä johdon ympärille jättäen suurehkon 

aukon moottorikaivon läpivientiin. Kyseisestä läpiviennistä vesi pääsi veneen 

styyrpuurinpuoleiseen tarvikelaatikkoon ja sieltä suoraan tiivistämättömien reikien läpi 

pilssiin. Veneen pilssipumppu ei ollut automaattinen ja sadevesityhjennysletku oli 

erittäin ohut. Letkun tukkeutuessa sade aiheutti lisää kuormaa veneeseen ja ongelma 

kertautui. 

 

A:n mukaan kaikuluotaimen läpivienti oli reilusti vesirajan yläpuolella ja että tätä kautta 

roiske- ja sadeveden muodossa tapahtuva kosteusrasitus styyrpuurin puoleiseen 

tarvikelaatikkoon oli niin äärimmäisen pieni, ettei se mitenkään ollut voinut olla syynä 

tai osasyynä vahinkoon. 
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Vakuutusyhtiön mukaan vahinkotarkastajan ottamassa valokuvassa näkyi veneen 

sinisen myrkkyvärin päällä likainen vana, josta pystyi päättelemään, että vene oli jo 

pitemmän aikaa ollut ahterin puolelta painuneena. Tämä jälki ei yhtiön mukaan voinut 

olla peräisin uppoamisesta, koska muilta osin vene ei ollut samalla tavalla likaantunut. 

Yhtiön mielestä oli ilmeistä, että veneen pilssiin oli jo pidemmän aikaa kertynyt vettä ja 

että vene oli ollut vedessä ahterin puolelta painuneena. Sateen aiheutettua lisää 

kuomaa vesiraja laski, ja veneeseen pääsi kulkeutumaan lisää vettä myös läpivienneistä, 

jotka normaalisti olisivat olleet vesirajan yläpuolella. Veneen painuttua tarpeeksi syvälle 

myös sadeveden tyhjennysletku alkoi syöttää vettä veneen sisälle eikä sieltä poispäin. 

Nämä syyt olivat vakuutusyhtiön mukaan veneestä itsestään ja sen ominaisuuksista 

johtuvia, eikä kyseessä ollut vakuutusehtojen tarkoittama ja korvaukseen oikeuttava 

ennalta arvaamaton, ulkoapäin äkillisesti vaikuttava tapahtuma. 

 

Vakuutusyhtiö totesi, että laajasta venevakuutuksesta voitiin korvata myös myrskystä 

tai rajuilmasta aiheutuneet vahingot veneen koko ja ominaisuudet huomioon ottaen. 

Veneen ollessa laiturissa katsottiin korvattavan vakuutustapahtuman sattuneen, kun 

keskituulen nopeus oli yli 15 m/s. Yhtiö totesi selvityksiinsä viitaten, ettei keskituuli ollut 

ylittänyt vahingon tapahtuma-aikana keskituulelle määritettyä 15 m/s:n rajaa. Näin 

ollen yhtiön mukaan kyseessä ei voinut olla myöskään myrskyn aiheuttama 

uppoaminen. Veneen uppoamisessa ei ollut yhtiön mukaan kyse mistään 

vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä tapahtumasta. Yhtiö totesi maksavansa 

merivahingonlaskijan korvausselvityksen, mutta kiisti vastuunsa asianajokuluista. 

 

A totesi vastauksessaan vakuutusyhtiön vastineeseen, että kaikuluotaimen läpivienti oli 

veneen peräpeilissä kymmeniä senttejä vesirajan yläpuolella. Läpivienti ei A:n mukaan 

ollut aukinainen, vaan läpiviennissä oli tiiviste. Vene oli tarkastettu vahinkoa 

edeltäneenä keväänä. Tiiviste oli voinut vaurioitua veneen noston yhteydessä. Joka 

tapauksessa kosteusrasitus oli A:n mukaan niin pieni, että se ei mitenkään ollut voinut 

syynä tai osasyynä vahinkoon. A:n mukaan vakuutusyhtiön tarkastaja oli todennut, ettei 

vesilinjan alapuolella ollut tarkastuksessa vuotokohtia. Lisäksi A totesi, että valokuvissa, 

joihin yhtiö oli viitannut, liikavana ei osoittanut veneen ahterin painumista. 

Myrkkymaaliraja oli ollut vain hieman vesilinjan alapuolella ja kaikki läpiviennit olivat 

myrkkymaalirajan, likarajan ja vesilinjan yläpuolella. A:n mukaan yhtiöllä oli 

näyttötaakka vahingon syistä. A katsoi myös, että vakuutuksenantajalla oli lain ja 

vakuutusehtojen mukaan velvollisuus tarkastaa vahingot. Vakuutusyhtiötä oli A:n 

mukaan pyydetty vahinkopaikalle, mutta se oli tarkastanut vahingon vasta sen jälkeen, 

kun vene oli siirretty korjaamoon toiselle paikkakunnalle. Paikan päällä tarkastaminen 

olisi A:n mukaan ollut välttämätöntä, mm. ilkivallan selvittämiseksi. Ennen 

vahinkotapahtuman sattumista suoritetun huollon yhteydessä veneessä ei ollut havaittu 

vikoja. A:n mukaan vakuutusyhtiö ei voinut myöskään turvautua myöhemmin uusiin 

korvauksen epäämisperusteisiin. A myös totesi, että yhtiön laiminlyötyä 
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merivahingonlaskijan asettaman vastausajan oli yhtiön vastaus jätettävä huomiotta ja 

asia tuli ratkaista A:n vaatimusten mukaisesti. 

 

Vakuutusyhtiö vastasi, että vahinkotarkastaja oli tarkastanut veneen ja että 

tarkastuksesta oli laadittu tarkastuskertomus. Yhtiön mukaan vahinkoilmoituksessa oli 

todettu, että itsetyhjentyvä avotila oli toiminut ennen vahinkoa moitteettomasti, mutta 

mahdollisesti kovat sateet olivat ylikuormittaneet sen. Yhtiön mukaan 

vahinkoilmoituksesta ja vahinkotarkastuksesta oli saatu tarpeelliset ja riittävät tiedot, ja 

näiden tietojen perusteella voitiin todeta, ettei kyseessä ollut korvattava 

vakuutustapahtuma. Yhtiön mukaan merivahingonlaskijan antama vastausaika ei ollut 

lakiin perustuva määräaika, jonka noudattamatta jättämisestä olisi seurannut 

puhevallan menetys. Merivahingonlaskija ei ollut antanut vastausaikaa prekluusion 

uhalla. 

 

Merivahingonlaskija tarkasteli ratkaisussaan yhtäältä kysymystä yhtiölle annetun 

vastausajan laiminlyömisen seurauksista ja toisaalta itse korvauskysymystä. 

Merivahingonlaskija totesi, ettei merivahinkoselvitysmenettelyä ollut säännelty laissa 

yksityiskohtaisesti. Menettely oli vapaamuotoinen, eikä se ollut sidottu 

oikeudenkäymiskaaren riita-asioiden käsittelyä koskeviin säännöksiin. Menettely 

sovitettiin kunkin asian tarpeiden mukaisesti. Toisaalta merivahingonlaskijan 

korvausselvitysmenettelyssä oli soveltuvin osin noudatettava riita-asioihin sovellettavia 

periaatteita. Merivahingonlaskijan mukaan vakuutusyhtiön kanta ja vakuutusta 

koskevat tiedot ja asiakirjat olivat merkityksellisiä tasapuolisen merivahinkoselvityksen 

tekemiselle. Toisaalta merivahingonlaskija katsoi, että merivahingonlaskijalla oli 

periaatteessa mahdollisuus antaa merivahinkoselvitys yksipuolisesti, jos vakuutusyhtiö 

ei esimerkiksi vastannut merivahingonlaskijan lausumakehotuksiin asetetussa 

määräajassa. Uuden vastausajan myöntäminen perustui aina merivahingonlaskijan 

harkintaan. Tässä tapauksessa oli alkuperäisen vastausajan laiminlyönti johtunut 

vakuutusyhtiön kertoman perusteella sairastapauksesta. Niinpä tässä tapauksessa 

merivahingonlaskija katsoi oikeaksi, ettei yhtiön puhevaltaa ensimmäisen vastausajan 

laiminlyömisen vuoksi rajoitettu. 

 

A:n laaja venevakuutuksen vakuutusehtojen mukaan korvattavia vakuutustapahtumia 

olivat vakuutuksen kohteelle ennalta-arvaamattomasta, ulkoapäin äkillisesti 

vaikuttavasta tapahtumasta, kuten karilleajosta, pohjakosketuksesta, 

yhteentörmäyksestä tai kaatumisesta aiheutuneet vahingot. Vakuutus ei korvannut 

vahinkoa, joka oli aiheutunut veneelle tai sen osalle siinä olleesta rakenne-, valmistus, 

asennus-, tai materiaaliviasta, aineen kulumisesta tai muuttumisesta syöpymisen tai 

lahoamisen johdosta. Veneen uppoaminen ei ollut vakuutusehtojen mukaan korvattava 

vahinkotapahtuma, jos se ei ollut johtunut ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin 
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äkillisesti vaikuttavasta tapahtumasta, myrskystä, rajuilmasta, ilkivallasta, varkaudesta, 

tulipalosta, räjähdyksestä tai salamaniskusta. 

 

Merivahingonlaskija totesi, että venevakuutukseen sovellettavien 

todistustaakkasääntöjen mukaisesti vakuutuksenottajan oli osoitettava korvattavan 

vakuutustapahtuman sattuminen ja vahingon määrä, kun taas vakuutusyhtiön on 

näytettävä korvattavuuden poistavien rajoitusehtojen soveltuminen tapaukseen.  

Vakuutuksenottajan oli kyettävä näyttämään korvattavan vakuutustapahtuman 

sattuminen riittävällä todennäköisyydellä, jotta vakuutuksenantajalle syntyi velvollisuus 

todistaa rajoitusehtojen soveltuminen. 

 

Merivahingonlaskijan mielestä A ei tuonut varsinaisesti esille minkäänlaista syytä 

veneen uppoamiselle vaan näytti katsovan, että uppoaminen oli sellaisenaan korvattava 

vakuutustapahtuma. Sovellettavissa vakuutusehdoissa uppoaminen oli kuitenkin 

nimenomaisesti suljettu pois korvattavien vakuutustapahtumien joukosta, mikäli 

uppoaminen ei ole aiheutunut tietyistä vakuutusehdoissa erikseen mainitusta syystä. 

Merivahingonlaskija katsoi, että A oli pyrkinyt osoittamaan, etteivät yhtiön esittämät 

syyt uppoamiselle olleet voineet aiheuttaa veneen uppoamista. Yhtiön asettamien 

vahinkosyiden yksityiskohtainen tarkastelu oli kuitenkin merivahingonlaskijan mukaan 

paikallaan vain siinä tapauksessa, että A oli riittävällä todennäköisyydellä osoittanut, 

että kyseessä oli ollut korvattava vakuutustapahtuma. Tätä varten A:n olisi tullut 

yksilöidä vahingon todennäköinen syy ja esittää sen tueksi ainakin prima facie -tyyppistä 

näyttöä. Merivahingonlaskija katsoi, ettei A ollut toiminut näin. 

 

A:n mukaan vakuutusyhtiön olisi tullut tarkistaa vahinko paikan päällä viitaten tässä 

yhteydessä ilkivallan mahdollisuuteen. Merivahingonlaskijan mielestä A ei kuitenkaan 

tuonut esille mitään sellaista mahdollista tapahtumakulkua, jossa ilkivalta olisi 

aiheuttanut veneen uppoamisen ja jonka toteamiseksi vene olisi tullut tarkastaa paikan 

päällä. Merivahingonlaskija katsoi, ettei tarkastuksen suorittamistavalla ollut kyseessä 

olevassa tapauksessa vaikutusta todistustaakan jakoon. 

 

A:n mielestä yhtiö ei voinut muuttaa kielteisen korvauspäätöksen perusteita 

merivahinkoselvityksen aikana. Merivahingonlaskijan näkemys kuitenkin oli, etteivät 

osapuolet olleet sidottuja korvausprosessin aikana esitettyihin kantoihin. 

 

Koska merivahingonlaskijan mielestä kyseessä ei ollut korvattava vahinkotapahtuma, ei 

myöskään A:n korvausvaatimukseen veneen nostosta, siirrosta ja moottorin 

ensiapuhuollosta aiheutuneista kuluista ollut aihetta ottaa kantaa. 

 

A:n vaatimukseen asianajokulujen korvaamisesta merivahingonlaskija vastasi, ettei 

merivahingonlaskijalla ollut oikeuskäytännössä vahvistuneen säännön (Korkeimman 
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oikeuden ratkaisu 783/ 22.9.1982) mukaisesti oikeutta määrätä asianomaisten kuluista 

merivahinkoselvityksessä. 

 

Merivahingonlaskija hylkäsi A:n vaatimukset asiassa. 

 

Vakuutusyhtiö velvoitettiin maksamaan merivahingonlaskijan palkkio ja korvaamaan 

korvausselvityksen laatimisesta aiheutuneet kulut. 

 


