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Miksi If Metsävakuutus?

Pidä huolta 
metsävarallisuudestasi

Tämä opas ei ole täydellinen selvitys If Metsävakuutuksesta. Tutustu huolella tähän oppaaseen ja aina myös  
vakuutusehtoihin ja yleisiin sopimusehtoihin. Mahdolliset vahingot korvataan vakuutusehtojen mukaisesti.

1 Kattava turva 
Huolehdimme arvokkaasta omaisuudestasi. Saat turvaa sekä 
talous- että tonttimetsälle.

2 Odotusarvoturva 
Odotusarvoturva kattaa talousmetsästä odotettavissa olevien 
tulojen menetystä.

3 Suomen paras korvauspalvelu 
Saat meiltä mutkatonta palvelua ja korvaukset nopeasti.

  
 Lisätietoa metsävakuutuksesta if.fi/metsa

 

https://if.fi/metsa
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Metsävakuutus pähkinänkuoressa

Suojaa omaisuutesi 
vahinkojen varalta
Metsävahinkojen riskejä voi vähentää järkevällä suunnittelulla ja metsän-
hoidolla, mutta kaikkia riskejä ei voi poistaa. Metsävakuutuksella voit 
suojata talous- tai tonttimetsäsi vahinkojen varalta.

Talousmetsävakuutus turvaa taimikon, puuston ja hakatun käsitte- 
lemättömän puutavaran metsässä, jota käytetään pääasiassa puun  
tuottamiseksi metsätaloudelle. Vakuutuksen 
kohteena eivät ole sahattu, höylätty tai muutoin 
jatkokäsitelty puutavara. Voit valita talousmetsälle 
laajan tai perustason suojan. Voit myös valita 
haluamasi korvaustason kolmesta vaihtoehdosta.

Tonttimetsävakuutus turvaa taimikon ja puuston 
enintään kolmen hehtaarin metsässä, jonka alueella 
on päärakennus tai rakennuslupa sille.

Ilmoita vahingosta 
ja seuraa vahinkosi 
käsittelyä kätevästi 
Omilla sivuilla. Käytät 
Omia sivuja helpoiten 
If Mobiilissa.

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/verkkopalvelut/omat-sivut
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/verkkopalvelut/if-mobiili
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Mitä metsävakuutus korvaa?

Korvausta metsälle äkillisesti 
aiheutuneista vahingoista
Seuraavassa kerromme lyhyesti talous- ja tonttimetsän turvista  
ja korvausmääristä.

Jos haluat perehtyä turvien sisältöihin vieläkin yksityiskohtai-
semmin, löydät tarkempaa tietoa vakuutusehdoista.

Kaikkiin metsävakuutuksiin sisältyy

Hyönteisvahinkoturva
Korvaus hyönteisten puustolle tai taimikolle aiheuttamista tuhoista.

Jyrsijävahinkoturva
Korvaus jyrsijöiden esimerkiksi myyrien aiheuttamista tuhoista.

Paloturva
Korvaus tulen tuhoamasta puusta ja taimikosta.

Tonttimetsävakuutukseen ja laajaan talous-
metsävakuutukseen sisältyy myös

Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva
Korvaus yllättävän vahingon aiheuttamista metsätuhoista, esimerkiksi 
ilkivaltavahingoista.

Myrsky- ja lumivahinkoturva
Korvaus myrskyn ja lumen metsälle aiheuttamista vahingoista.
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Talousmetsävakuutukseen sisältyy lisäksi

Odotusarvoturva
Korvausta tulevaisuudessa saamatta jäävien hakkuutulojen menetyk- 
sestä, kun menetyksen syynä on metsän tuhoutuminen korvattavan  
vahingon johdosta.

Korvaaminen
Metsävakuutuksen korvaamisen perusteet vaihtelevat sen mukaan, 
onko kyseessä talous- vai tonttimetsä. Seuraavassa kerromme 
korvauksen perusteista eri tapauksissa.

Talousmetsän vahingot
Taimikkovahingoissa korvaus perustuu tuhoutuneen taimikon 
pinta-alaan valittua korvausmäärää kohti. 

Puuston tai puutavaran palovahingoissa korvaus perustuu tuhou-
tuneen metsäomaisuuden käypään hintaan. Muissa puuston ja 
puutavaran vahingoissa korvataan metsälle valittu korvausmäärä.

Korvaus lasketaan tuhoutuneen kiintokuutiometrin perusteella. 
Tuhoutunut puusto jää omistajalleen, eikä siitä mahdollisesti 
saatavaa hyötyä vähennetä korvauksesta.

Odotusarvoturvasta korvataan vahingon aiheuttama tuoton 
menetys. Korvaus perustuu valittuun korvausmäärään ja puuston 
ikään sekä palovahinkojen osalta metsäalan ammattilaisen arvioon.

Talousmetsän korvausmäärät

Talousmetsän korvaustaso 1
Korvaus taimikosta on 1 560 euroa per hehtaari. Korvaus puustosta ja 
puutavarasta maksetaan palovahingoissa käyvän hinnan eli vahinko- 
hetken markkinahinnan mukaisesti kuutiometriä kohden. Muissa vahin-
goissa puuston ja puutavaran korvausmäärä on 21 euroa per kuutiometri.
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Talousmetsän korvaustaso 2
Korvaus taimikosta on 1 200 euroa per hehtaari. Korvaus puustosta ja 
puutavarasta maksetaan palovahingoissa käyvän hinnan eli vahinko- 
hetken markkinahinnan mukaisesti kuutiometriä kohden. Muissa vahin-
goissa puuston ja puutavaran korvausmäärä on 16 euroa per kuutiometri.

Talousmetsän korvaustaso 3
Korvaus taimikosta on 840 euroa per hehtaari. Korvaus puustosta ja  
puutavarasta maksetaan palovahingoissa käyvän hinnan eli vahinko- 
hetken markkinahinnan mukaisesti kuutiometriä kohden. Muissa vahin-
goissa puuston ja puutavaran korvausmäärä on 12 euroa per kuutiometri.

Talousmetsän odotusarvon korvausmäärä
Korvaus on puuston ikään perustuva osuus korvaustason mukaisesta  
korvausmäärästä muissa kuin palovahingoissa. Korvaus on 100 %  
korvaustason mukaisesta korvausmäärästä, kun puuston ikä on  
25-35 vuotta. Korvaus on 50 %, kun puuston ikä on 36-45 vuotta.  
Korvaus on 25 %, kun puuston ikä on 46-55 vuotta. Palovahingoissa  
korvaus perustuu metsäalan ammattilaisen arvioon. 

 

Tonttimetsän vahingot
Taimikkovahingoissa korvaus perustuu tuhoutuneen taimikon 
pinta-alaan, puustovahingoissa kiintokuutiometreihin. Tuhoutunut 
puusto jää omistajalleen, eikä siitä mahdollisesti saatavaa hyötyä 
vähennetä korvauksesta.

Tonttimetsävakuutus ei korvaa puutavaravahinkoa eikä menetettyjä 
tuottoja.

Tonttimetsän korvaustaso
Korvaus taimikosta on 2 400 euroa per hehtaari. Korvaus puustosta mak-
setaan palovahingoissa käyvän hinnan eli vahinkohetken markkinahinnan 
mukaisesti kuutiometriä kohden. Muissa vahingoissa puuston korvaus on 
30 euroa per kuutiometri.
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Lisäturvaa maa- ja metsätalouden vastuu-  
ja oikeusturvavahinkojen varalta
Metsätaloudessa tapahtuvat vastuuvahingot tai lakimiestä 
vaativat asiat eivät sisälly kotivakuutuksen vastuu- ja oikeus-
turvavakuutukseen. Voit varautua näihin vahinkoihin liittämällä 
kotivakuutukseesi erilliset Maa- ja metsätalouden vastuu- ja   
oikeusturvavakuutukset.

Maa- ja metsätalouden vastuuturva
Vakuutuksesta korvataan se korvausvelvollisuus, joka vakuutetulle 
syntyy metsätaloustoiminnassa tai pienimuotoisessa maatalous-
toiminnassa aiheutettuun vahinkoon. Maataloustoiminta ei saa olla 
pääelinkeino.

Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi vahinkoa, joka aiheutuu työ- 
tai asennusvirheestä tai josta vakuutettu on vastuussa yksinomaan 
sopimuksen, sitoumuksen tai lupauksen perusteella eikä korvaus-
vastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kaupan kohteessa ilmenneet vahingot, virheet tai puutteet.

Enimmäiskorvausmäärä on 200 000 euroa. Vahingosta vähennetään 
valittu omavastuu.

Maa- ja metsätalouden oikeusturva
Vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset 
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet laki-
miesavun käyttämisestä maa- ja metsätalouden harjoittamiseen 
liittyvissä riita- ja rikosasioissa. Maataloudenharjoittaminen ei saa 
olla pääelinkeino. Vakuutuksen voi laajentaa kattamaan myös vasta-
puolen oikeudenkäyntikulut.
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Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi vahinkoa, joka liittyy 
takaukseen, panttaukseen tai muuhun sitoumukseen toisen 
elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten tekemästä velasta tai 
sitoumuksesta tai jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat  
vastapuolina. Jos vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta,  
tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte  
perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. 

Korvauksen yläraja oikeusturvassa on 10 000 euroa. Omavastuu  
on 20 % kustannuksista, kutenkin vähintään 170 euroa.

Lue tarkemmin Kotivakuutuksen oppaasta sekä Maa- ja metsä- 
talouden vastuun ja -oikeusturvan ehdoista.
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Tärkeää tietoa metsävakuutuksesta

Suojele metsää  
vahingoilta
Seuraavassa kerromme sinulle tärkeää tietoa muun muassa vakuutuksesi 
omavastuusta, suojeluohjeista, rajoituksista ja vakuutusmaksuista.

Omavastuu
Maksettavasta korvauksesta vähennetään omavastuuosuus. Talous-
metsän omavastuun voit valita useista vaihtoehdoista, tonttimetsän 
omavastuu on aina 150 euroa.

Suojeluohjeet
Voit ehkäistä vahinkoja noudattamalla vakuutusehtoihin koottuja 
suojeluohjeita, jotka koskevat muun muassa paloturvallisuutta, 
hyönteisten torjuntaa ja puutavaran kuljetusta.

Tärkeimpiä suojeluohjeita ovat: 

• Valvo metsään sytytettyä avotulta ja huolehdi, ettei tuli jää 
kytemään

• Älä tee avotulta metsä- tai ruohikkopalovaroituksen ollessa 
voimassa

• Torju hyönteisvahinkoja huolehtimalla vaurioituneen puuston  
ja puutavaran poiskuljetuksesta 

Korvaus voi alentua, jos ohjeita lyödään laimin. Tarkemmat  
suojeluohjeet löydät vakuutusehdoista. 
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Rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata tahallisesti aiheutettuja tai odotetta- 
vissa olevia vahinkoja eikä myöskään vahinkoja, joiden syynä on 
esimerkiksi

• Metsän puutteellinen hoito tai suunnitteluvirhe
• Pakkanen, jää tai jäätyminen, sade tai kuivuus
• Muut hirvieläimet kuin metsäkauris

Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi metsän kasvutappioita, uuden 
taimikon istutuskustannuksia eikä sammutuskustannuksia. Vakuu-
tuksesta ei myöskään korvata myrskytuulen tai tuulen aiheuttamia 
vahinkoja, jotka ovat syntyneet 14 vuorokauden aikana vakuutuksen 
alkamisesta. Myös puutteet ja virheet vakuutuksen tekemisessä 
ja voimassapidossa tai korvauksen hakemisessa voivat estää tai 
rajoittaa korvaamista.

Tutustu tarkemmin rajoitusehtoihin ja korvaussääntöihin metsä- 
vakuutusehdoista.

Vakuutusmaksun määräytyminen
Hinnoittelulla pyritään siihen, että vakuutusmaksu vastaa kunkin 
vakuutetun sen hetkistä riskiä. Näin vakuutusmaksut jakautuvat 
kaikkien vakuutettujen kesken oikeudenmukaisesti.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat muun muassa vakuutuksen myön-
tämishetki, vakuutuksenottajan ikä ja asuinpaikka, vakuutusmäärä, 
omavastuu ja If Etuasiakkuus, vakuutus- ja vahinkohistoria sekä 
vakuutusturvan laajuus.

Maksuun vaikuttavat tekijät vaihtelevat eri vakuutusturvissa. Metsä-
vakuutuksen maksuun vaikuttavat muun muassa vakuutetun metsän 
pinta-ala ja sijainti.
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Vakuutus on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimuksen perusteella 
määräytyy vakuutusturvan laajuus ja omavastuu. 

Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan 
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu,  
If irtisanoo vakuutuksen päättymään 14 vuorokauden kuluttua  
irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

E-laskulla voit maksaa laskusi 1, 2, 4 tai 12 erässä ilman lisäkuluja. 
Vaihtoehtoisesti voit saada maksuttoman laskun Omille sivuille tai 
paperilaskun postitse. Jos haluat maksaa useammassa kuin yhdessä 
erässä, perimme jokaisesta paperilaskusta 1,90 euroa/kpl. Lisä-
tietoja osoitteesta if.fi/elasku.

Vakuutussopimuksen muuttaminen ja sen päättyminen
Metsävakuutus on jatkuva vakuutus, joka on voimassa sovitun 
vakuutuskauden kerrallaan. Vakuutuksen kohteessa tapahtuvista 
muutoksista tulee ilmoittaa yhtiöllemme.

Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja vakuutus-
kauden vaihtuessa vakuutusehdoissa kerrotuilla edellytyksillä. 
Lisäksi vakuutusyhtiö voi tehdä niihin muutoksia, jotka eivät vaikuta 
vakuutusturvasi keskeiseen sisältöön. Muutoksista ilmoitamme 
sinulle etukäteen.

Vakuutuksesi voi päättyä:

• Ennalta sovittuna ajankohtana
• Kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme
• Vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden, jos  

vakuutusmaksua ei ole maksettu
• Vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa ja laeissa 

mainituissa tilanteissa

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/verkkopalvelut/e-lasku


Metsävakuutusopas

sivu 12

If Etuohjelma palkitsee ja palvelee

Saat alennusta  
vakuutusmaksuista joka vuosi
Pääset etuohjelmaan mukaan jo yhdellä vakuutuksella. Ota täysi hyöty irti 
mainioista asiakaseduistamme. 

Edut kasvavat asiakkuutesi mukana. Saat etuja ja säästöjä  
jo pelkällä oman kodin kotivakuutuksella tai henkilö- tai  
pakettiauton kaskovakuutuksella, kun vastaanotat vakuu-
tuspostisi sähköisesti Omille sivuille. Samalla kun asiointisi 
helpottuu, säästät luontoa ja omaa aikaasi.

• Etuohjelman ensimmäisellä 
tasolla saat 10 % alennusta 
lähes kaikista vakuutuksistasi

• Toiselle tasolle pääset koti-  
ja kaskovakuutuksella, ja  
saat alennusta 15 %

• Kolmannelle tasolle pääset, 
kun sinulla on koti-, kasko- 
ja henkilövakuutus Ifissä. 
Kolmannella tasolla saat 
halutessasi Oman  
palveluneuvojan, joka 
huolehtii vakuutusasioistasi  
ja auttaa sinua pitämään 
vakuutusturvasi ajan tasalla 

 If Etuohjelma

 Etuja järjestöjen 
  jäsenille

 Etuja nuorelle

 Kokemuksia Ifistä

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/if-etuohjelma
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/etuja-jarjestojen-jasenille
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/etuja-jarjestojen-jasenille
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/etuja-nuorelle
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/kokemuksia-ifista
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Vakuutuksenantaja
If Vahinkovakuutus Oyj  
Suomen sivuliike

Rekisteröity kotipaikka Tukholma  
Y-tunnus 1602149-8

Keilasatama 2 
02150 Espoo

Puh. 010 19 15 15 (vaihde) 
If Asiakaspalvelu puh. 010 19 19 19

If Skadeförsäkring AB (publ) 
10680 Tukholma Ruotsi 
Org. nr. 516401-8102

Vakuutuksenantaja tai sen asiamies eivät 
anna vakuutussopimuslain mukaisia henki-
lökohtaisia suosituksia vakuutuksista.

Kuluttajansuoja
If Asiakasvaltuutettu ottaa asiasi uudelleen 
käsittelyyn, jos olet vakuutuksenottajana tai 
korvauksenhakijana päätökseen tyytymätön. 
Toimita tiedot asiasta kuuden kuukauden 
kuluessa päätöksestä asiakasvaltuutettu@if.fi 
tai Asiakasvaltuutettu, PL 2018, 20025 IF.

Ratkaisusuosituksia vakuutuksenantajan tai asia-
miehen menettelystä antavat Vakuutus- ja 
rahoitusneuvonta (fine.fi), Kuluttajariitalautakunta 
(kuluttajariita.fi) tai liikennevakuutuslain 
mukaisten korvausasioiden osalta Liikenne- 
ja potilasvahinkolautakunta (liipo.fi). Asia 
voidaan myös saattaa tuomioistuimen käsitel-
täväksi nostamalla kanne käräjäoikeudessa.

Lisätietoja ja yhteydenottolomakkeen asiakasval-
tuutetulle löydät osoitteesta if.fi/muutoksenhaku.

Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja 
noudattaen kulloinkin voimassaolevaa vakuutus- ja 
tietosuojalainsäädäntöä ja huolehdimme muutoinkin 
asiakkaidemme yksityisyyden suojan toteutu-
misesta henkilötietojen käsittelyssä. Käsittelemme 
asiakkaidemme henkilötietoja vakuutusasioiden 
hoitamista varten vakuutuksen elinkaaren eri 
vaiheissa, kuten vakuutussopimusta tehtäessä, 
vakuutuskauden aikana sekä korvauskäsittelyssä. 
Tietoja hankimme asiakkaalta itseltään, hänen 
valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten 
ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekis-
teristä. Käytämme asiakasrekisteriämme myös 
asiakkaillemme suunnattavaan markkinointiin.

Emme luovuta tietoja sivullisille ilman asiakkaan suos-
tumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu lain 
säännökseen. Tallennamme vakuutus- ja korvauspu-
helinpalvelun puheluja varmistaaksemme asiakkaan 
kanssa käydyn keskustelun sisällön, kun kysy-
myksessä on esimerkiksi sopimuksen tekeminen 
tai vahinkoasioihin liittyvä neuvonta. Käytämme 
puhelintallenteita myös palveluidemme laadun kehit-
tämiseksi. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä 
löytyy osoitteesta: if.fi/henkilotietojen-kasittely.

Vakuutuksenantajan tiedot

66666 1/2023

https://www.fine.fi/
https://www.kuluttajariita.fi/fi/
https://liipo.fi
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vahingot/muutoksenhaku
https://www.if.fi/henkilotietojen-kasittely

