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Korvaamistamme metsävahingoista 
70-80 % on myrskyn aiheuttamia. 

OP-Pohjola



Onko luonnonilmiövahingot 
lisääntyneet?

Tapahtumien määrä ei ole 
kasvanut tilastollisesti 
merkittävästi.

 

Omaisuuden arvon nousu

Yksi luonnonkatastrofi 
aiheuttaa nykyisin 
todennäköisesti huomattavasti 
enemmän tuhoa kuin 20 vuotta 
sitten. 



Mikä on korvattava 
myrskyvahinko?
Myrskytuulesta, suorasta salamaniskusta, äkillisestä rankkasateesta tai 
raekuurosta aiheutuneet vahingot ovat yleisiä korvattavia vahinkoja. 
Korvauksen saanti saattaa edellyttää myrskyksi mitattua 
tuulennopeutta tai tiettyä sademäärää.

Mikäli vakuutusehdoissa ei ole tarkemmin määritelty sitä, minkälaisen 
myrskyn aiheuttamat vahingot ovat korvattavia, voidaan vakuutuksesta 
korvata muidenkin kuin myrskyn meteorologisen määritelmän täyttävien 
sääilmiöiden aiheuttamia vahinkoja. Myrskynä voidaan pitää tällöin 
sellaisiakin sääilmiöitä, joista yleisessä kielenkäytössä puhutaan 
myrskynä tai joita esimerkiksi lehdistössä laajasti nimitetään myrskyksi.

Lähde: vakuutus ja rahoitusneuvonta fine



Mikä on myrsky?
Ilmatieteen laitos mittaa tuulennopeutta puuskissa ja 10 minuutin 
keskituulennopeuden mukaan. 
Ilmatieteen laitoksen määritelmän mukaan tuuli on myrskytuulta, kun 
säähavaintoasemalla mitattu 10 minuutin keskituulennopeus on yli 21 
metriä sekunnissa. 14–20 metriä sekunnissa luokitellaan kovaksi 
tuuleksi. 

Tuuliasteikko 10 minuutin keskituulen nopeuksille:
0 m/s tyyntä

1–3 m/s heikkoa tuulta

4–7 m/s  kohtalaista tuulta

8–13 m/s navakkaa tuulta

14–20 
m/s

kovaa tuulta

21–32 
m/s

myrskyä

yli 32 
m/s

hirmumyrskyä



Myrskytuhot

Kun metsänomistaja hakee korvausta myrskytuhoista, vakuutusyhtiö 
vaatii tietyn kiintokuutiomäärän tuhorajan ylittyessä metsäammattilaisen 
suorittaman arvion tuhojen suuruudesta.

Arvioinnin toteuttavat yleisimmin Metsänhoitoyhdistykset tai suuret 
metsäyhtiöt.

Kysyttäessä vakuutusyhtiöiden edustajilta miksi näin, he vastaavat että 
se on vakiintunut tapa tai eivät tiedä yrittäjiä, joilta arvioita voisi tilata.



Metsävakuutus

Metsävakuutus on täysarvovakuutus, jolla tarkoitetaan sitä, ettei 
metsän arvoa määritellä vakuutusta otettaessa vaan vasta vahingon 
sattuessa. Metsävakuutukseen on yleensä valittavissa euromääräinen 
enimmäiskorvausmäärä kiintokuutiometriä kohden vahinkojen varalta.

Korvauksen edellytyksenä voi olla, että puustoa on tuhoutunut riittävän 
suurelta pinta-alalta tai vakuutuskirjassa määritellyn vähimmäiskuutio- 
metrimäärän mukaisesti. Vähimmäismäärä on yleensä 15 
kiintokuutiometriä. Yksittäisiä vahingoittuneita puita ei korvata 
metsävakuutuksesta.

Lähde: vakuutus ja rahoitusneuvonta fine



Vahingon sattuessa

Metsävahingon sattuessa vahingon laajuuden arvioinnissa käytetään 
tavallisesti metsäammattilaisia, jotka tekevät arvion vahingon 
suuruudesta. Metsäammattilaisena voi toimia esimerkiksi paikallinen 
metsänhoitoyhdistys. Vahingon arvioinnin perusteena voi olla puuston 
hakkuuarvo tai odotusarvo.

Odotusarvolla tarkoitetaan sitä, että vakuutuskorvauksessa on otettu 
huomioon odotettu tuleva tuolo. Esimerkiksi taimikon vahingoittuessa 
vakuutuksesta maksetaan taimikon perustamisesta ja kasvatuksesta 
aiheutuneet kulut, jottei metsä jää vajaatuottoiseksi. 

Lähde: vakuutus ja rahoitusneuvonta fine



Puuston korvauksen määritelmä 
- Lähitapiola
“Metsän myrskytuhovakuutus korvaa myrskyn aiheuttamia vahinkoja 
puustolle, taimikolle, hakatulle puutavaralle ja istutettaville taimille. 

Puuston osalta korvaus perustuu hakkuuarvon menetykseen, jota 
myrskyissä tyypillisesti syntyy pidentyneiden kantojen, 
puutavaralajisiirtymän ja kohonneiden korjuukustannusten 
seurauksena.”



Metsävahinkoilmoituksen 
eteneminen - OP Pohjola
Jos myrskyn kaatamia puita on enintään sata, ilmoita kaatuneista puista 
puulaji, läpimitta rinnankorkeudelta mitattuna ja puun koko pituus. Voit 
myös toimittaa puiden mittaustodistuksen. 

Mikäli kaatuneita puita on enemmän tai puiden mittaaminen itse on 
mahdotonta, pyydämme metsänhoitoyhdistyksen tai muun 
metsäammattilaisen vahinkoarvion. 

Puiden raivauksen voi aloittaa ja niiden myynnistä sopia heti kun 
vahinkoilmoitus on tehty Pohjolaan.



Metsävahinkoilmoituksen 
eteneminen - LähiTapiola
Vahinkoilmoitus tulee tehdä LähiTapiolaan mahdollisimman nopeasti. Myrskyvahingoissa 
puunkorjuun voi kuitenkin poikkeuksellisesti aloittaa heti, vaikka vahinkoilmoitusta ei 
olisikaan vielä tehty tai vahinkoa arvioitu. Mahdollisimman nopea puunkorjuu pienentää 
vahingon määrää jos puu ei ehdi pilaantua sekä vähentää mahdollisia tulevia hyönteis- ja 
sienitautivahinkoja. 

Vahinko voidaan useasti korvata hakkuukoneen mittalistan perusteella tai tarvittaessa pyytää 
vahinkoarvio jälkikäteen. Myrskytuhopuut korjataan omalle mittalistalle, jotta vahinkojen 
myöhempi arvioiminen on helpompaa. Nuoremmat 02–03-kehitysluokan vahinkokuviot 
kannattaa hakata erikseen omalle listalleen, jotta odotusarvolisän laskeminen helpottuu.

Metsävahinkoarvio

LähiTapiola pyytää arvion metsäammattilaiselta tarvittaessa. Jos puut saadaan myytyä, arvio 
pyydetään yleensä puun ostajalta. Arvio voidaan pyytää myös esim. metsänhoitoyhdistykseltä 
tai Otsolta. Vahinkoarvion pyytää tarvittaessa aina LähiTapiola.



Metsävahinkoilmoituksen 
eteneminen - IF
Ilmoita metsävahingosta vasta sitten kun tiedät myrskyvahinkojen laajuuden. Sinulla on vuosi 
aikaa tehdä vahinkoilmoitus.

Arvioi tuhoutuneen puuston määrä

Ilmoittamalla erikseen kuitu – ja tukkipuiden kappalemäärät. Tukkipuun ympärysmitta 
rinnan korkeudelta (1,3 m) on vähintään 55 cm. Tätä pienemmät puut lasketaan 
kuitupuihin.

Tai

Mittaa puiden pituudet ja ympärysmitat rinnan korkeudelta (1,3 m) puulajeittain. 
Laskemme ilmoituksesi perusteella tuhoutuneiden puiden kiintokuutiomäärän.

Mikäli tuhoutuneen puuston määrä on huomattava, vahinkomäärän toteamiseksi riittää 
toimittamasi mittaustodistus. Mittaustodistuksen saat puun myynnin yhteydessä.

Mikäli tarvitset apua vahinkoilmoituksen tekemiseen tai metsävahinkojen arviointiin, voit ottaa 
yhteyttä esimerkiksi metsänhoitoyhdistykseen. Nämä vahingon selvittelykustannukset maksat 
itse, eikä niitä korvata vakuutuksesta.



Metsävahinkoilmoituksen 
eteneminen - Turva
Puun korjuun voi aloittaa heti, vaikka metsävahinkoa ei olisi vielä arvioitu. Vahinko voidaan 
korvata hakkuukoneen mittalistan perusteella tai vahinkoarvio pyytää jälkikäteen. 
Myrskytuhopuut korjataan omalle mittalistalle, jotta vahinkojen arvioiminen on helpompaa. 
Nuoremmat 02-03-kehitysluokan vahinkokuviot kannattaa hakata erikseen omalle listalleen, 
jotta odotusarvolisän laskeminen helpottuu.

Kaikkia vahinkoja ei tarvitse arvioida. Alle 100 m3:n vahingossa riittää asiakkaan oma 
arvio tai mittaustodistus vahinkopuuston määrästä. Jos kyseessä on tätä isompi vahinko tai 
se on kohdistunut nuoreen kasvatusmetsään, on vahingosta tehtävä vahinkoarvio, Turva 
pyytää arvion tarvittaessa.

Korvausperusteena on hakkuuarvon menetys, jota myrskyissä tyypillisesti syntyy 
pidentyneiden kantojen, puutavaralajiesiintymän ja kohonneiden korjuukustannusten 
seurauksena. Vakuutus korvaa todellisen vahingon, kuitenkin enintään vakuutukseen valitun 
enimmäiskorvausmäärän 15, 26 tai 35 euroa kiintokuutiota kohti. Mahdollisen odotusarvolisän 
korvaamme täysimääräisenä enimmäiskorvausmäärän lisäksi.



Metsävahinkoilmoituksen 
eteneminen - Pohjantähti
Arvioi korvaushakemuksessa vahingoittunut puusto (runkojen lukumäärä, puulaji ja puuston 
ikä).

Jos puumäärä on melko pieni (alle 80 runkoa), kyseessä on täysikasvuinen puusto ja puusto 
myydään, toimita korvaushakemuksen liitteenä kopiot myytyjen puiden mittalistoista. Mikäli 
puustoa ei myydä, kuutiomäärät pitää selvittää korvaushakemuksessa.

Mikäli vahingoittuneen puun määrä on edellä mainittua suurempi tai kyseessä on nuori 
puusto, josta korvataan myös odotusarvolisää, voidaan vahingon arvioimisessa käyttää 
metsänhoitoyhdistyksen tai muun ulkopuolisen apua. 

Tästä on aina sovittava etukäteen Pohjantähden kanssa, joten ota tarvittaessa yhteyttä 
omaan palvelukonttoriisi arviointitarpeen selvittämiseksi.

https://www.pohjantahti.fi/yhteystiedot/palvelukonttorit/


IF
Ohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen

1. Arvioi tuhoutuneen puuston määrä ja ilmoita erikseen kuitu- ja tukkipuiden 
kappalemäärät tai niiden kiintokuutiomäärät. Mikäli tuhoutuneen puuston 
määrä on huomattava, voidaan vahinkomäärä todeta mittaustodistuksesta. 
Mikäli samassa yhteydessä tehdään myös muuta hakkuuta, tulee 
hakkuumäärien olla eriteltynä mittaustodistuksessa. Emme kaikissa 
tapauksissa tarvitse kopiota tästä mittaustodistuksesta, vaan pyydämme sen 
tarvittaessa.

2. Ilmoita taimikkovahingoissa tuhoutuneiden taimien lukumäärä ja puulaji.
3. Ilmoita tuhoutuneen puuston ikä, mikäli metsävakuutukseesi liittyy turva 

odotusarvon menettämisen varalta.

Mikäli tarvitset apua vahinkoilmoituksen tekemiseen tai vahingon määrän 
arviointiin, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi metsänhoitoyhdistykseen. Nämä 
vahingon selvittelykustannukset eivät kuitenkaan ole vakuutuksesta korvattavia, 
vaan siltä osin joudut maksamaan ne itse.



Esimerkki korvauskäytännöstä
OP-Pohjola
Myrskyn vuoksi metsästäsi tuhoutuu yhteensä 3 000 k-m3 puuta, jonka 
arvo ennen vahinkoa oli 145 000 €. Tukkia ja kuitua ei saada samassa 
suhteessa kuin olisi saatu ennen vahinkoa. Lisäksi suuremmat 
korjuukustannukset pienentävät kantohintaa. Puuston arvo vahingon 
jälkeen on 70000 €. Puustolle aiheutunut todellinen vahinko on siis 
75000 €, eli 25 €/k-m3.

Saamasi korvaus riippuu siitä, millaisen enimmäiskorvauksen olet 
valinnut vakuutukseesi.

16 €/k-m3 : 48 000 € – omavastuu – ennakonpidätys 
23 €/k-m3 : 69 000 € – omavastuu – ennakonpidätys 
32 €/k-m3 : 75 000 € – omavastuu – ennakonpidätys 



LOMAKKEET 
METSÄAMMATTILAISEN 
TEKEMÄLLE ARVIOLLE



Metsävahinkoarvioiden 
lomakepohjat

Pohjantähti
https://www.pohjantahti.fi/wp-content/uploads/2013/03/matsavahinkoar
vio.pdf

OP Pohjola
https://www.pohjola.fi/loso/116008e.pdf

https://www.pohjantahti.fi/wp-content/uploads/2013/03/matsavahinkoarvio.pdf
https://www.pohjantahti.fi/wp-content/uploads/2013/03/matsavahinkoarvio.pdf
https://www.pohjola.fi/loso/116008e.pdf


Metsävahinkoarvioiden 
lomakepohjat

Turva

https://www.turva.fi/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Co
ntent-Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DMetsäv
ahinkoarvio.pdf%3Bfilename*%3DUTF-8%27%27Metsävahinkoarvio.p
df&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1509612886560&
ssbinary=true

Lähitapiola
http://public.brandgate.fi/lahitapiola/lahitapiola/fi/tiedostot/123570/.pdf

https://www.turva.fi/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DMets%C3%A4vahinkoarvio.pdf%3Bfilename*%3DUTF-8%27%27Mets%C3%A4vahinkoarvio.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1509612886560&ssbinary=true
https://www.turva.fi/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DMets%C3%A4vahinkoarvio.pdf%3Bfilename*%3DUTF-8%27%27Mets%C3%A4vahinkoarvio.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1509612886560&ssbinary=true
https://www.turva.fi/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DMets%C3%A4vahinkoarvio.pdf%3Bfilename*%3DUTF-8%27%27Mets%C3%A4vahinkoarvio.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1509612886560&ssbinary=true
https://www.turva.fi/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DMets%C3%A4vahinkoarvio.pdf%3Bfilename*%3DUTF-8%27%27Mets%C3%A4vahinkoarvio.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1509612886560&ssbinary=true
https://www.turva.fi/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3DMets%C3%A4vahinkoarvio.pdf%3Bfilename*%3DUTF-8%27%27Mets%C3%A4vahinkoarvio.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1509612886560&ssbinary=true
http://public.brandgate.fi/lahitapiola/lahitapiola/fi/tiedostot/123570/.pdf


Käytännön työssä
1. Arvon aleneman laskelmassa käytetään myrskypäivän 

puukauppahintoja
2. Kohteella käynti ennen /jälkeen hakkuun

a. arvio myrskypuun kokonaismäärästä sekä pirstoutuneen puun 
määrästä (jota moto ei pysty käsittelemään)

b. puuston kehitysluokka
c. puuston keskitilavuus
d. arvio tukkiprosentista

3. Hakkuiden toteutus, järkevä alue (ei pelkkiä myrskypuita) - 
myrskyvauriopuut merkitään mittalistaan omalla koodilla, jotta 
runkoluku on nähtävissä selkeästi jälkikäteen
a. pitkien kantojen pituus (vaikuttaa korvaukseen)

4. Puutavaralajisiirtymän arvon laskeminen



Arviointi
• Pienemmät tuhot 

arvioidaan usein kuitu- 
ja tukkirungot 
laskemalla, ja 
arvioimalla puuston 
mediaanitilavuus sekä 
tukkiprosentti näille.

• Rungoista voidaan 
kairata ikä, jos 
odotusarvolisän 
määrittäminen 
katsotaan 
tarpeelliseksi.



Mittalistat

• Mittalistasta saatavista 
tiedoista tärkeimmät 
hakattu puutavaralaji ja 
kuutiomäärät

-> Tietojen perusteella 
muodostetaan pohja 
vakuutuskorvaukselle

• Korjaamaton puuaines ei 
näy listoissa, joten 
silmämääräinen arviointija 
sen huomiointi erityisen 
tärkeää pirstoutuneilla 
aloilla

• Silmämääräinen 
arviointi vaatii 
kokemusta



Odotusarvo

• Nuorien kasvatusmetsien ja metsien, jotka eivät 
ole vielä hakkuukypsässä iässä, huomioidaan 
puuston hakkuuarvon lisäksi puuston 
kasvattamisesta muodostuva odotusarvo.

• Tarkoittaa tulevaisuuden metsikön 
nettohakkuutulojen diskonttausta, eli 
tulevaisuuden tuottojen laskemista rahallisena 
nykyarvona.



Odotusarvokertoimet

• Odotusarvokertoimet ja –lisät on 
määritelty summa-arvomenetelmän 
apualinen osuus suhteutettuna 
puuston ikään. 

• Sekametsissä puuston arvo 
määritetään metsikön pääpuulajin 
mukaan.taulukoissa, jotka pohjautuvat 
kasvupaikkaan, puulajiin ja puuston 
ikään.

• Esim. If käyttää kuitenkin omaa 
asteikkoaan odotusarvolisän 
määrittämiseen, jossa korvausmäärä 
on prosentua



Taimikot

• Taimikkovahingoissa yleisenä 
tuhorajana 0,5 ha.

• Edellytyksenä yleisesti 
vajaatuottoisuuden toteaminen 
Metsätalouden kehittämiskeskus 
Tapion metsänhoitosuositusten 
ohjeistuksen perusteella.

• Vakuutusyhtiöiden välillä eroja 
korvauksen määrittämisperusteissa, 
perusteena voi olla esim.

•  Taimikon perustamisen ja 
kasvattamisen        
kustannukset

•  Täydennysistutustarve



Vakuutuskorvauksen 
laskeminen

Lopullisen vakuutuskorvauksen laskeminen on aina vakuutusyhtiön 
tehtävä.

Metsävahinkoarvion tekijä laatii puolueettoman arvion tuhoutuneista 
puista:

- runkoluku, tilavuus, tukkiprosentti
- mittalistat apuna

- puutavaralajisiirtymä
- odotusarvokertoimet
- taimikot
- päivän kauppahinta / toteutunut hinta
- Yhteenveto menetetystä tulosta



Vahinkoarvion laskuttaminen

Laskutus tapahtuu suoraan vakuutusyhtiölle todellisten työtuntien ja 

kilometrikorvausten mukaan. Tiedossa ei ole vakuutusyhtiöiden 

asettamia rajoja / ehtoja käytettäville työtunneille arvion tekemiseen.

Lopullinen vahinkoarvion maksaja on välillisesti kuitenkin aina 

metsänomistaja.



Myrskytuhovakuutusten 

käytänteet ja vertailu eri 

vakuutusyhtiöiden välillä
Nokelainen, Rasmus (2017)

Opinnäytetyö, valmistunut Hämeen ammattikorkeakoulusta 2017.

https://www.theseus.fi/handle/10024/138101

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kattava vertailu, jossa keskitytään 
vakuutusyhtiöiden tarjoamien myrskytuhovakuutusten ehtoihin, 
käytänteisiin ja arvioinnin suorittamisen vaatimiin taitoihin. Työn 
tarkastelunäkökulmaa laajennettiin ottamalla huomioon eri 
myrskytuhovakuutusten soveltuvuus erilaisille metsänomistajille.

https://www.theseus.fi/handle/10024/138101

