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YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 § SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

1. Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

2. Kysymykset, joista näissä SKE 2001 -ehdoissa säännellään, 

mutta  joihin ei nimenomaisesti ole otettu kantaa, ratkaistaan 

niiden yleisten periaatteiden mukaisesti, joihin ehdot pohjautu-

vat. Vakuutussopimuslakia sovelletaan ainoastaan silloin kun 

näistä SKE 2001 -ehdoista tai vakuutussopimuksesta ei muuta 

johdu.

3. Mikäli nämä SKE 2001 -ehdot ja yksilöllisesti sovitut ehdot ovat 

ristiriidassa keskenään, sovelletaan yksilöllisesti sovittuja 

ehtoja. Vakuutuksenantajan on huolehdittava siitä, että yksilöl-

lisesti sovitut ehdot sekä mahdolliset poikkeukset näistä SKE 

2001-ehdoista käyvät selvästi ilmi vakuutussopimuksesta.

2 § VAKUUTUKSENANTAJA, VAKUUTUKSENOTTAJA JA 
VAKUUTETTU

1. Vakuutussopimus solmitaan vakuutuksenantajan ja vakuutuk-

senottajan välillä.

2. Vakuutetulla tarkoitetaan henkilöä, jonka hyväksi vakuutus 

on voimassa. Vakuutus on kuitenkin voimassa vain vakuutuk- 

senottajan hyväksi, jollei 82 §:stä muuta johdu. 

3 § VAKUUTUKSENANTAJAN VASTUUN ALKAMINEN 

Vakuutuksenantajan vastuu alkaa vasta sen jälkeen kun hän on 

nimenomaisesti vahvistanut vakuutuksenottajalle vastuun alka-

misen sekä 19 – 20 §:ien mukaisesti.

4 § VAKUUTUSKIRJA, SÄHKÖINEN VIESTINTÄ

1. Vakuutuksenantaja laatii ja luovuttaa vakuutuksenottajalle 

vakuutuskirjan ja nämä SKE 2001 -ehdot.

2. Kaikki näissä SKE 2001 -ehdoissa esiintyvät viittaukset asia-

kirjoihin, kirjallisiin ja muihin tiedonantoihin tarkoittavat myös 

sähköistä viestintää. Asiakirjat ja tiedonannot voidaan alle- 

kirjoittaa sähköisesti.

5 § VAKUUTUSSOPIMUKSEN SOLMIMINEN  
VAKUUTUSMEKLARIN VÄLITYKSELLÄ

Jos vakuutussopimus solmitaan vakuutusmeklarin välityksellä, 

sopimukseen sovelletaan lakia vakuutuksenvälittäjistä. Jos vakuu-

tuskirjan laatii vakuutusmeklari, on vakuutuskirjasta käytävä ilmi, 

että se on laadittu nimetyn vakuutuksenantajan puolesta valta- 

kirjalla.

VAKUUTUKSEN LAAJUUS

6 § YLEISSÄÄNTÖ

1.  Vakuutus kattaa merivaaran sekä kaiken muun vaaran, jolle 

vakuutettu etuus joutuu alttiiksi. Vakuutuksen laajuus ja 

rajoitukset ilmenevät tarkemmin näistä SKE 2001 -ehdoista ja 

vakuutussopimuksesta. 

2. Vakuutuksen laajuudesta sovitaan 7 §:n mukaisesti sekä  

8 – 13 §:ien määritelmien mukaisesti.

7 § VAKUUTUKSEN LAAJUUDEN VAIHTOEHDOT

7.1 Täydet ehdot
1. Vakuutuksenantaja ja vakuutuksenottaja voivat sopia, että 

vakuutus kattaa alusta kohdanneen vahingon 8 §:n mukaan, 

jäävahingon 9 §:n mukaan, kokonaishäviön 10 §:n mukaan, 

konevahingon ja ainesvian 11 §:n mukaan, yhteisen haverin 

12 §:n mukaan sekä yhteentörmäysvastuun 13 §:n mukaan.

2. Ensimmäisen kappaleen mukainen vakuutus merkitään 

vakuutuskirjaan vakuutuksena ”täysin ehdoin”.

3. Jos vakuutuksen laajuudesta ei ole sovittu, on vakuutus 

voimassa täysin ehdoin.

7.2 Täydet ehdot rajoituksin
1. Vakuutuksenantaja ja vakuutuksenottaja voivat sopia, 

että vakuutus kattaa alusta kohdanneen vahingon 8 §:n 

mukaan, kokonaishäviön 10 §:n mukaan, yhteisen haverin 

12 §:n mukaan sekä yhteentörmäysvastuun 13 §:n mukaan.

2. Tämän lisäksi osapuolet voivat sopia, että vakuutus kattaa 

joko jäävahingon 9 §:n mukaan tai konevahingon ja aines-

vian 11 §:n mukaan.

3. Ensimmäisen ja toisen kappaleen mukaisesta vakuutuk-

sesta annettavaan vakuutuskirjaan tehdään merkintä 

”täydet ehdot rajoituksin” ja mikäli niin on sovittu ”lisättynä 

jäävahingolla” tai ”lisättynä konevahingolla ja ainesvialla”.

7.3 Rajoitetut ehdot
Vakuutuksenantaja ja vakuutuksenottaja voivat sopia, että vakuu-

tus kattaa ainoastaan yksittäisiä 8 – 13 §:issä mainittuja riskejä ja 

vahinkoja. Vakuutuskirjaan on merkittävä mitkä riskit ja vahingot 

vakuutus kattaa.

8 § ALUSVAHINKO

1. Vakuutus kattaa osittaisen ja yksittäisen alusta kohdanneen 

vahingon. Vakuutus kattaa myös sellaisen alusta kohdanneen 

vahingon, joka on aiheutunut ulkoisen jääpeitteen muodos-

tumisesta alukseen tai siitä, että alus on törmännyt jäävuoreen 

avoimella merellä.

SUOMALAISET ALUKSEN KASKOVAKUUTUSEHDOT
(SKE 2001)
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2. Vakuutus ei kata vahinkoa, joka alukselle on aiheutunut siitä, 

että alus on maannut tai kulkenut jäissä. Jos alus jäissä kul- 

kiessaan törmää toiseen alukseen, vakuutus ei kata törmäyk-

sen aiheuttamaa jäävahinkoa.

3. Alusta kohdannutta vahinkoa, joka on aiheutunut aluksen maa-

tessa tai kulkiessa jäissä, ei korvata, jollei vakuutuksenottaja 

näytä, että vahingon on aiheuttanut muu syy kuin jää tai jollei 

ole ilmeistä, että jää ei ole vahinkoa aiheuttanut.

4. Vakuutus ei kata konevahinkoa, jollei konevahinkoa ole aiheut-

tanut aluksen saama pohjakosketus, karilleajo, yhteentörmäys 

toiseen alukseen vaikka alus kulkisi jäissä, yhteentörmäys 

toiseen kelluvaan tai kiinteään esineeseen, kaatuminen tai 

uppoaminen tai aluksella syttynyt tulipalo, räjähdys tai sala-

manisku.

9 § JÄÄVAHINKO

1. Vakuutus kattaa 8 §:n toisen kappaleen estämättä vahin-

gon, joka alukselle on aiheutunut siitä, että alus on kulkenut 

tai maannut jäissä. Jos alus on törmännyt toiseen alukseen 

kulkiessaan jäissä, kattaa vakuutus myös yhteentörmäyksen 

aiheuttaman jäävahingon.

2. Jäätymiseen sovelletaan 44 §:n viidettä kappaletta.

10 § KOKONAISHÄVIÖ 

10.1 Yleiset säännöt
1. Vakuutus kattaa todellisen ja laskennallisen kokonaishäviön.

2. Vakuutus kattaa myös alukselle jäissä makaamisesta tai kulke-

misesta aiheutuneen kokonaishäviön sillä edellytyksellä, että 

alus on tuolloin kuulunut johonkin Suomen merenkulkulaitok-

sen jäämaksuluokista I A Super, I A, I B, I C tai II.

3. Kokonaishäviönä ei pidetä sitä, että vakuutuksenottaja on 

alusta menettämättä suorittanut kolmannelle henkilölle  

vahingonkorvauksen, joka määrältään vastaa aluksen arvoa tai 

ylittää sen

10.2 Todellinen kokonaishäviö
1. Todellinen kokonaishäviö tarkoittaa tilannetta, jossa alus on 

menetetty tai alusta ei vakuutuksen kattaman tapahtuman 

johdosta voida pelastaa tai kunnostaa, sekä tilannetta, jossa 

alus on matkalla hävinnyt eikä siitä ole kuultu kohtuullisessa 

ajassa sen jälkeen kun aluksen laskettiin saapuvan satamaan.

2. Jos alusta vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä ei 

ole pelastettu kuuden kuukauden kuluessa haverin jälkeen tai 

jos pelastusyrityksistä on sitä ennen luovuttu, kyseessä on 

todellinen kokonaishäviö. Jos jää-, vedenkorkeus- tai ilmasto- 

olosuhteet ovat estäneet pelastustyön, pitenee määräaika 

vastaavasti, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi.

3. Vakuutuksenantajalla on oikeus omalla kustannuksellaan ja 

vastuullaan yrittää aluksen pelastamista. Vakuutuksenottajan 

tulee tällöin tehdä parhaansa auttaakseen vakuutuksenan- 

tajaa aluksen pelastamisessa.

10.3 Laskennallinen kokonaishäviö
1. Laskennallinen kokonaishäviö tarkoittaa tilannetta, jossa 

haverivahinkojen korjauskustannuksen lasketaan olevan 

vähintään 80 prosenttia aluksen kaskovakuutusarvosta tai sen 

arvosta korjauksen jälkeen, jos tämä arvo on kaskovakuutus- 

arvoa suurempi. Ratkaistaessa mahdollista oikeutta korvauk-

seen laskennallisesta kokonaishäviöstä, lasketaan mukaan 

myös sellaiset korvattavat ja korjaamatta olevat haveri- 

vahingot, jotka ovat sattuneet korvausvaatimuksen aiheut-

tanutta haveria edeltäneenä kolmena vuotena ja jotka on 

ilmoitettu vakuutuksenantajalle ja ovat tämän katsastamia. 

Vahinkojen kustannusta laskettaessa määrään sisällytetään 

kaikki korjauspaikalle siirrosta sekä korjauksesta aiheutuvat 

kustannukset, ei kuitenkaan pelastuspalkkiota.

2. Edellytykset korvauksen maksamiselle kokonaishäviönä on 

selvitettävä 48 §:n mukaisessa katsastuksessa ja pyytämällä 

korjaustarjouksia.

3. Vaikka katsastuskirjasta kävisi ilmi, että alusta ei sen kärsimien 

suurten vahinkojen vuoksi kannata taikka ole mahdollista kun-

nostaa, vakuutuksenantaja voi kohtuuttomasti kuitenkaan 

viivyttelemättä määrätä, että alus siirretään korjaustarjousten 

pyytämistä varten toiseen paikkaan, jos hän katsoo, että  

laskennallinen kokonaishäviö täten vältetään. Mikäli tällainen 

tarjous saadaan, ei katsastus ole vakuutuksenantajaa sitova. 

Siirtokustannuksen korvaa vakuutuksenantaja 59 §:n toisen 

kappaleen mukaisesti, eikä sitä lueta korjauskustannukseen 

kuuluvaksi.

4. Jos alus vahingoittuu siirron aikana, sisällytetään tämä vahinko 

haverissa syntyneisiin vahinkoihin. 

11 § KONEVAHINKO JA AINESVIKA 

1. Aluksen koneisto käsittää muun ohessa kulkukoneiston, muun 

aluksella olevan koneiston, koneistoon kuuluvan tarpeiston, 

joka ei ole rungon osa, aluksen putkiston, aluksen sähkö- ja 

hydraulijohdot, viestijohdot ja muut johdot sekä asennukset ja 

kojeet. Pääkoneistolla tarkoitetaan aluksen kulkukoneistoa ja 

siihen kuuluvia tai sen yhteydessä toimivia laitteita, potkureita, 

potkuriakseleita ja potkuriakselien hylsyjä.

2. Vakuutus kattaa konevahingon vaikka vahinkoa ei olisikaan 

aiheuttanut 8 §:n neljännessä kappaleessa erikseen mainittu 

tapahtuma. Konevahinko, jonka on aiheuttanut muu kuin 8 §:n 

neljännessä kappaleessa erikseen mainittu tapahtuma, kor-

vataan 25 prosentilla vähennettynä ennen omavastuun huo-

mioimista. Jos vahinko kuitenkin aiheutuu siitä, että konehuone 

on kokonaan tai osittain täyttynyt vedellä, korvataan vahinko 

ilman 25 prosentin vähennystä.

3. Mikäli kattilassa, paineastiassa tai pääkoneiston osassa on 

murtuma tai halkeama, kattaa vakuutus vahingoittuneen osan 

tai vahingoittuneiden osien korjaus- tai uusimiskustannuksen, 

jos luokituslaitos oli osan tai osat hyväksynyt.

4. Sylinterivuoriin kohdistunut vahinko korvataan ainoastaan, jos 

vuori on haljennut tai osoittaa halkeamisen merkkejä.

5. Vakuutus kattaa ainesviasta aiheutuneet aluksen viallisen 

osan tai viallisten osien korjaus- tai uusimiskustannukset, 

mikäli luokituslaitos oli osan tai osat hyväksynyt.

6. Vakuutuksenantaja ei missään tapauksessa vastaa kone- 

vahingosta, jonka on aiheuttanut rakennevika tai 15.3 §:n ensim-

mäisen kappaleen a) -kohdassa mainittu tapahtuma. 

7. Jos vakuutuksenottaja ilman pakottavaa syytä korjauttaa 

konevahingon tai ainesvian antamatta vakuutuksenanta-

jalle tilaisuutta katsastuttaa vahinkoa, korvausta ei suoriteta 

ellei vakuutuksenottaja näytä, että vakuutus kattaa kyseisen  

vahingon. 
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12 § YHTEINEN HAVERI

1. Vakuutus kattaa aluksen osallistumismaksun yhteisessä 

haverissa lainvoimaisen tai hyväksytyn merivahingonselvi-

tyksen perusteella. Merivahingonselvitys on tehtävä voimassa 

olevien oikeussääntöjen mukaan tai pohjautuen kyseessä 

olevassa liikenteessä tavanomaisiksi katsottaviin ehtoihin. 

Jollei vakuutussopimuksessa ole määräystä paikasta, jossa 

merivahingonselvitys on tehtävä, selvitys on laadittava varus- 

tamon määräämässä paikassa. Aluksen osallistumismaksu 

korvataan merivahingonselvityksen mukaisesti vaikka maksu 

olisi suurempi kuin aluksen kaskovakuutusarvo.

2. Vakuutus kattaa myös aluksen osallistumismaksun sellaiseen 

yhteiseen haveriin, joka on seurausta siitä, että alus on maan-

nut tai kulkenut jäissä edellytyksellä, että alus on tuolloin kuu-

lunut johonkin Suomen merenkulkulaitoksen jäämaksuluokista 

I A Super, I A, I B, I C tai II.

3. Vaikka 9 §:ssä tarkoitettua jäävahinkoa ei olisikaan sovittu 

vakuutukseen sisältyväksi, korvataan kuitenkin alukselle 

aiheutuneeseen jäävahinkoon liittyvä yhteisen haverin osal-

listumismaksu, jos jäävahinko on syntynyt aluksen saapuessa 

jään kattamaan tai saartamaan satamaan tai satamasta 

poistuessa pelastautuakseen muun kuin jäävahingon aiheutta-

masta vaarasta.

4. Jollei aluksessa ole ollut lastia, korvataan sellainen tarkoituk-

sellinen uhraus ja suoranainen kustannus aluksen pelasta-

miseksi tai matkan loppuunsaattamiseksi, joka, jos lastia olisi 

ollut, olisi vuoden 1994 York-Antwerpen-sääntöjen mukaan 

korvattu yhteisenä haverina. Tällöin ei kuitenkaan korvata 

vuoden 1994 York-Antwerpen-sääntöjen XI (b) -säännössä 

säänneltyjä miehistön palkkoja eikä ylöspitokustannuksia  

lopullisen korjauksen päättymiseen saakka, eikä myöskään XX  

ja XXI -sääntöjen mukaista välityspalkkiota tai korkoa. Yksit-

täisestä haverista voimassa olevia korvaussääntöjä sovelle-

taan, mikäli ne ovat vakuutuksenottajalle edullisemmat.

5. Vakuutuksenottajan oikeudesta saada vakuutuksenantajalta 

korvaus vakuutetulle alukselle aiheutuneesta vahingosta 

odottamatta lainvoimaista tai hyväksyttyä merivahingon- 

selvitystä säännellään 71 §:ssä.

6. Jos vakuutuksenottaja ei voi muilta yhteiseen haveriin osal-

lisilta vaatia osallistumismaksua rahtisopimuksen rikkomisen 

vuoksi, kattaa vakuutus yhteisen haverin sääntöjen mukaisen 

vakuutetun etuuden osalle tulevan osallistumismaksun.

13 § YHTEENTÖRMÄYSVASTUU

1. Vakuutus kattaa vakuutuksenottajan yhteentörmäysvastuun. 

Yhteentörmäysvastuulla tarkoitetaan vastuuta siitä korvauk-

sesta, jonka vakuutuksenottaja on yleisten tai laissa säädet-

tyjen erityisten vahingonkorvaussäännösten mukaan, huo-

mioiden voimassa olevat laivanisännän vastuun rajoittamista 

koskevat säännökset, velvollinen suorittamaan kolmannelle 

henkilölle vahingosta, jonka alus tai sen vene aluksen käytön 

yhteydessä on aiheuttanut yhteentörmäyksellä tai muulla 

törmäyksellä.

2. Vakuutus ei kuitenkaan kata

a. vastuuta henkilövahingosta

b. vahinkoa, joka on aiheutunut aluksen henkilökunnalle, mat-

kustajille tai muille vakuutetussa aluksessa mukana olleille

c. vastuuta vakuutetussa aluksessa olleen omaisuuden vahin-

goittumisesta tai katoamisesta

d. vastuuta vahingosta, jonka on kärsinyt rahdinantaja tai muu 

osapuoli, jonka etu liittyy vakuutettuun alukseen

e. vastuuta öljyn, kemikaalien, kaasun, höyryn tai vastaa-

vanlaisten kiinteiden, juoksevien tai haihtuvien aineiden 

aiheuttamasta palo- tai räjähdysvahingosta, eikä vastuuta 

öljypuomien käyttämisestä tai muista tällaisen vahingon 

ehkäisemiseen tähtäävistä toimenpiteistä siitä huolimatta, 

että kysymyksessä on torjuntakustannus tai yhteisenä 

haverina korvattava vahinko; jos vakuutettu alus on 

törmännyt toiseen alukseen, vakuutus kattaa kuitenkin vas-

tuun toiselle alukselle tarpeistoineen ja lasteineen aiheutu-

neista, tässä kappaleessa mainituista vahingoista

f. vastuuta vahingosta, jonka on aiheuttanut vakuutetun aluk-

sen ankkurin, hinaus-tai kiinnitystarvikkeiden, lastaustai 

purkausjohtojen, maihinnousuportaiden tai vastaavien 

käyttö, eikä vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että tällainen 

kolmannelle henkilölle kuuluva esine on vahingoittunut tai 

menetetty

g. korvausta kolmannelle henkilölle, joka on suorittanut kor-

vausta a)–f) -kohdissa mainituista vahingoista.

3. Jos vakuutuksenottaja on vastuussa kolmannelle henkilölle 

sekä aluksen että rahdin osalta, kattaa vakuutus vain aluksen 

osuutta vastaavan osan.

4. Jos vakuutettua alusta käytetään pelastustyöhön, avustamiseen 

tai hinaamiseen, vakuutus ei kata vastuuta vahingosta, joka 

näiden toimenpiteiden yhteydessä on aiheutettu toiselle. Jos 

toimenpide on kuitenkin suoritettu sellaisissa olosuhteissa, 

että se on puolustettavissa, maksetaan korvaus ensimmäisen 

kappaleen mukaisesti, ei kuitenkaan hinauseikä kiinnitystarvik-

keista. 

5. Se, että vakuutettu alus ja yhteentörmäyksen toisena osapuo-

lena oleva alus tai esine kuuluvat vakuutuksenottajalle, ei vai-

kuta vakuutuksenantajan vastuuseen. 

6. Jos vakuutuksenottaja vakuutuksenantajan suostumuksetta 

hyväksyy kolmannen henkilön korvausvaatimuksen, vapautuu 

vakuutuksenantaja vastuusta siinä määrin kuin korvausvaati-

mus oli ilmeisen perusteeton tai määrältään kohtuuton.

7. Mikäli vahinkoa kärsineellä kolmannella henkilöllä on saami-

nen vakuutuksenottajalta ja vakuutuksenottajalla on vas-

tasaaminen kolmannelta henkilöltä, ja mikäli saaminen ja vas-

tasaaminen perustuvat samaan tapahtumaan, noudatetaan 

vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välisessä selvityk-

sessä bruttoperiaatetta (cross liability), siis siten, että vakuu-

tuksenantajalla lasketaan olevan oikeus korvaussummaan, 

joka vastaa kolmannen henkilön vastuuosuutta sellaisesta 

vakuutuksenottajan kärsimästä vahingosta, jonka vakuutus 

kattaa. Vakuutuksenottajan velvollisuus korvata kolmannen 

henkilön kärsimä vahinko lasketaan erikseen vakuutuksen- 

ottajan vastuuosuuden perusteella. 

VAKUUTUKSEN LAAJUUDEN
TÄSMENNYS JA RAJAAMINEN

14 § VAKUUTUKSEN KOHDE

1.  Vakuutus kattaa
a. aluksen rungon ja 11 §:n ensimmäisessä kappaleessa 

määritellyn koneiston

b. aluksella olevan tarpeiston ja aluksen varaosat riippumatta 

siitä omistaako vakuutuksenottaja ne vai ei, kuitenkin niin, 

että alukselle vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen 
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tuotu sellainen tarpeisto, joka ei korvaa aluksella aiem-

min ollutta tarpeistoa, katetaan vakuutuksesta enintään 

viiteen prosenttiin vakuutusarvosta 22 §:n mukaisesti ja  

ainoastaan osavahinkojen osalta 

c. pysyvät hydrauli-, järjestelmä- ja voiteluöljyt, jotka ovat 

aluksella käyttämättöminä tai ovat sen laatuisia, ettei niitä 

normaalisti käytön seurauksena tarvitse vaihtaa

d. esineen, kun se korjauksen, huollon, uudelleenraken- 

tamisen tai muun sellaisen seikan vuoksi taikka muuten 

aluksen käytön yhteydessä on tilapäisesti viety aluksesta 

edellyttäen, että esine on tarkoitus viivyttelemättä tuoda 

takaisin alukseen

2. Vakuutus ei kata
a. irrallisia esineitä, jotka on tarkoitettu pelkästään lastin 

varmistamiseen taikka suojaamiseen 

b. muonaa, polttoainetta, kone- ja kansitarpeita tai muita kulu-

tukseen käytettäväksi tarkoitettuja aineita tai varusteita

c. aluksessa olevia taide- tai koriste-esineitä 

d. veneitä tai välineitä, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 

kalastukseen

e. alukseen kuulumattomia lastinkantajia.

15 § POISSULJETUT RISKIT JA VAHINGOT

15.1  Sotariski ja siihen verrannollinen riski
Vakuutuksenantaja ei vastaa sotariskistä eikä siihen verrattavasta 

riskistä, jonka vakuutussopimusta solmittaessa yleisesti voimassa 

olleet suomalaiset aluksen sotavakuutusehdot olisi kattanut.

15.2 Rakenne- ja ainesvika
Vakuutuksenantaja ei vastaa rakenne- tai ainesvian aiheuttamasta 

aluksen osan tai osien korjaus- tai uusimiskustannuksista, jollei  

11 §:stä muuta johdu.

15.3 Muut poissuljetut riskit ja vahingot
1. Vakuutuksenantaja ei vastaa

a. sellaisista aluksen osan tai osien korjaus- tai uusi- 

miskustannuksista, jotka ovat aiheutuneet kulumisesta, 

iästä, syöpymisestä, ruostumisesta, lahoamisesta, kunnos- 

sapidon ja hoidon puutteellisuudesta tai vastaavanlaisesta 

syystä; jos välilaipio tai muu tuki tai vahvennus on tässä 

kappaleessa mainitusta syystä epätyydyttävässä kunnos- 

sa ja tämä johtaa ulkoisen rungon vahinkoon, ei vakuutuk-

senantaja vastaa tällaisestakaan vahingosta

b. vakuutuksenottajan vastuuta vahingosta, jonka aluksen 

aallot taikka imu on aiheuttanut

c. kustannuksista tai vastuusta vakuutetun aluksen hylyn tai 

muun vakuutukseen sisältyneen menetetyn esineen poista-

misesta

d. vakuutuksenottajan kärsimästä välillisestä vahingosta, 

kuten aika-, korko- tai suhdannetappiosta, markkinoiden 

menettämisestä tai kustannusten lisääntymisestä, tai

e. karanteenissa olon tai takavarikon aiheuttamista kustan-

nuksista.

2. Vakuutuksenantaja ei myöskään vastaa vahingosta, tappiosta 

tai kustannuksesta, jonka on aiheuttanut

a. ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen, joka johtuu 

ydinpolttoaineesta, ydinprosessista tai radioaktiivisesta 

ydinjätteestä, hallitsemattomasta ydinreaktiosta tai ydin-

voimalaitoksen riittämättömästä jäähdyttämisestä, ydina-

seiden valmistamisesta, kuljetuksesta, varastoimisesta, 

testaamisesta tai käytöstä 

b. valtaus, pidätys, pakkoluovutus, menetetyksi julistaminen 

tai muu siviili-tai sotilasviranomaisen toimenpide, paitsi 

milloin toimenpiteeseen on ryhdytty ympäristövahinkojen 

ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi

c. lakko, työsulku, mellakka, kansalaislevottomuus, sabotaasi, 

rosvoaminen, kapina tai merirosvous 

d. tuonnista ja viennistä voimassaolevien säännösten rikkomi-

nen tai luvaton kuljetus tai muu samantapainen rikkomus tai 

rangaistava rikkomuksen yritys, joka tapahtuu vakuutuksen- 

ottajan tieten, tai

e. aluksen ja sen tarpeiston käyttö niiden tarkoituksen mukai-

sesti. 

3. Vakuutuksenantaja ei vastaa vahingosta, tappiosta, kustan-

nuksesta tai vastuusta, jonka on aiheuttanut ympäristöriski tai 

ympäristövahinko tai jonka voidaan katsoa liittyvän tällaiseen 

riskiin tai vahinkoon. Sama koskee sellaista erityiskorvausta, 

joka maksetaan pelastajalle vuoden 1989 meripelastusta 

koskevan yleissopimuksen 14. artiklan (”ympäristöpelastus”) 

tai vastaavansisältöisten sääntöjen nojalla.

16 § YHDESSÄ VAIKUTTAVAT VAHINKORISKIT

1. Jos vahinko on syntynyt eri riskien yhteisvaikutuksesta eikä 

vakuutus kata kaikkia riskejä, jaetaan vahinko siinä suhteessa, 

missä määrin kukin riski on vaikuttanut vahingon syntymiseen 

ja laajuuteen. Vahingosta korvataan se osa, jonka vakuutuksen 

kattama riski on aiheuttanut.

2. Jos vahinko on syntynyt merivaaran tai muun näiden SKE 2001 

-ehtojen kattaman riskin ja sotariskin yhteisvaikutuksesta, 

katsotaan koko vahinko hallitsevan riskin aiheuttamaksi. Jos 

kumpikaan riski ei ole ollut hallitseva, katsotaan molempien 

riskien vaikuttaneen yhtä suurin osuuksin vahingon syntymi-

seen ja laajuuteen

17 § RIKASTUMISKIELTO

SKE 2001 -ehtojen ja vakuutussopimuksen muun osan tulkinta ei saa 

johtaa siihen, että vakuutuksenottaja vakuutuskorvauksen saatu- 

aan olisi paremmassa asemassa kuin jos vahinkoa ei olisi tapah- 

tunut. Taksoitettuun vakuutukseen sovelletaan kuitenkin 22 §:ä.

18 § LISÄVAKUUTUKSET

1. Kaskoetuutta vakuutettaessa sovelletaan 10 §:ä sekä muita 

vakuutussopimuksesta ilmeneviä ehtoja. Vakuutuksenottajalla 

ei tällöin ole oikeutta 64 §:n mukaiseen korvaukseen.

2. Sotavakuutuksen voi ottaa erillisenä.

3. Vakuutettaessa

a. laajennettua yhteentörmäysvastuuta noudatetaan 66 §:ä

b. kolmannen henkilön etuutta noudatetaan 82 – 86 §:iä

c. kolmannen henkilön erityistä etuutta noudatetaan 87 §:n  

1 – 5 kappaleita

d. vakuutuksenottajan erityistä etuutta noudatetaan 87 §:n 

kuudetta kappaletta.
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VAKUUTUKSENANTAJAN VASTUU

19 § VAKUUTUKSENANTAJAN TIEDONANTOVELVOLLI-
SUUS

1. Vakuutuksenantaja vastaa vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan 

puutteellisista, virheellisistä tai harhaanjohtavista tiedoista 

vain jos hänen katsotaan toimineen huolimattomasti.

2. Vakuutuksenantajan antamilla puutteellisilla, virheellisillä tai 

harhaanjohtavilla tiedoilla ei ole merkitystä jos vakuutuksen- 

ottaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää asioiden oikea 

laita. Sama pätee jos sillä olosuhteella, jota puutteellinen, 

virheellinen tai harhaanjohtava tieto on koskenut, ei sopimusta 

solmittaessa tai vakuutuskauden aikana ole ollut vakuutuksen- 

ottajalle merkitystä.

20 §  VASTUUN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN MATKA-
VAKUUTUKSESSA

1. Aluksen ollessa vakuutettuna matkaa varten vakuutuksen- 

antajan vastuu alkaa, kun alukseen aletaan ottaa lastia tai 

painolastia. Jos lastia tai painolastia ei oteta, alkaa vastuu 

siitä kun aluksen ankkuria aletaan nostaa tai sen kiinnitys-

köysiä irrottaa lähtöä varten. Vakuutuksenantajan vastuu 

jatkuu kunnes alus on tavanmukaisesti ankkuroitu tai kiin-

nitetty vakuutussopimuksessa mainitussa määräsatamassa 

tai muussa paikassa, jossa matka sitä ennen päättyy. Jos aluk-

sesta puretaan lastia tai painolastia, vastuu jatkuu kunnes 

purkaus on päättynyt, ei kuitenkaan kauemmin kuin kolme- 

kymmentä päivää lastin osalta ja kolme päivää painolastin 

osalta laskettuna siitä ajankohdasta, jolloin alus on ankkuroitu 

tai kiinnitetty.

2. Jos alus vakuutetaan matkaa varten ja sittemmin osoittau-

tuu, että matka on alkanut ennen vakuutussopimuksen solmi- 

mista, vastaa vakuutuksenantaja sattuneesta vahingosta vain 

jos vakuutuksenottaja voi näyttää, että vahinko on sattunut 

sopimuksen solmimisen jälkeen.

21 § VASTUUN ALKAMINEN JA PÄÄTTYMINEN AIKA-
VAKUUTUKSESSA

1. Jos alus on vakuutettu tietyksi ajaksi, alkaa vakuutuksen- 

antajan vastuu sovitun ensimmäisen päivän alkaessa ja päät-

tyy sovitun viimeisen päivän päättyessä. Päivämäärä ja vuoro-

kauden aika määräytyvät aluksen olinpaikan ajan mukaan.

2. Jos alus on vakuutuskauden päättyessä merikelvottomassa 

kunnossa sellaisen haverin johdosta, josta vakuutuksenantaja 

on vastuussa, vakuutuksen voimassaolo jatkuu kunnes alus on  

korjattu tai julistettu korjauskelvottomaksi.

3. Jos vakuutuskauden päättyessä kadoksissa ollut alus löytyy, 

eikä vakuutuksenottajalla ole oikeutta korvaukseen kokonais-

häviöstä, on vakuutus voimassa toisen kappaleen mukaan.

4. Jos vakuutuskausi on pidentynyt toisen tai kolmannen kap-

paleen mukaisesti, on tällaiselta lisäajalta suoritettava vakuu-

tusmaksu, joka lasketaan pro rata parte temporis vakuutus-

kauden vakuutusmaksusta. 

22 § TAKSOITETTU VAKUUTUSKIRJA

Sovittu vakuutusarvo (taksoitettu vakuutuskirja) on osapuolia 

sitova, ei kuitenkaan vakuutuksenantajaa sitova siinä tapauksessa, 

että vakuutuksenottaja on vakuutussopimusta solmittaessa anta-

nut harhaanjohtavia tietoja aluksen arvon arvioimista varten.

23 § MONIVAKUUTUS

1. Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan vakuutuk-

senantajalle onko samalle alukselle otettu tai otetaanko sille 

vakuutuskauden aikana kasko- tai kaskoetuusvakuutus myös 

toiselta vakuutuksenantajalta sekä mistä mahdollinen toinen 

vakuutus on otettu ja mille määrälle. Jos vakuutuksenottaja 

laiminlyö tämän ja laiminlyönnin voidaan katsoa koituvan 

vakuutuksenantajalle haitaksi, on vakuutuksenantajalla oikeus 

kohtuullisessa määrin vähentää korvausta tai vapautua vas- 

tuusta.

2. Jos vakuutuksenottaja ottaa kaskovakuutuksen myös toiselta 

vakuutuksenantajalta, vapautuu vakuutuksenantaja vastuusta 

siinä määrin kuin vakuutuksenottaja voi toisen vakuutuksen 

perusteella saada korvausta sattuneesta vahingosta.

3. Jos myös toinen vakuutuksenantaja on varannut itselleen toi-

sessa kappaleessa tarkoitetun oikeuden vastuusta vapau-

tumiseen, ovat vakuutuksenantajat kukin vastuussa vakuu-

tuksenottajalle sen määrän osoittamassa suhteessa, josta 

vakuutuksenantajan olisi ollut vastattava, jos vakuutuk-

senantaja olisi myöntänyt vakuutuksen yksin. Jos jokin vakuu-

tuksenantaja ei kykene osuuttaan suorittamaan, vastaavat 

muut vakuutuksenantajat sanotussa suhteessa vajauksesta.

24 § VAKUUTUKSENANTAJAN TAKAUTUMISOIKEUS

1. Kun vakuutuksenantaja maksaa vakuutuksenottajalle tai 

hänen hyväkseen korvausta, siirtyy vakuutuksenottajan oikeus 

kolmatta henkilöä kohtaan vakuutuksenantajalle vastaavassa 

määrin riippumatta kolmannen henkilön vastuun perusteesta.

2. Takautumisoikeus käsittää myös korvaukselle kertyneen 

koron, kurssinousun ja muun mahdollisen pääomanlisäyksen.

3. Jos vakuutuksenottaja ennen haveria tai muuta vakuutus- 

tapahtumaa tai sen jälkeen on kokonaan tai osaksi luopunut 

oikeudestaan kolmatta henkilöä kohtaan, vapautuu vakuutuk-

senantaja vastaavassa määrin vastuustaan, jollei vastuusta 

vapautuminen johda ilmeiseen kohtuuttomuuteen.

25 § VAHINKOA KÄRSINEEN KOLMANNEN HENKILÖN 
ASEMA

1. Vaikka vakuutuksenantaja on vastuussa vakuutuksenottajan 

korvausvelvollisuudesta kolmatta henkilöä kohtaan, ei tällä 

kolmannella henkilöllä ole vakuutussopimuksen perusteella 

oikeutta vaatia korvausta suoraan vakuutuksenantajalta.

2. Vakuutuksenantaja ei ole velvollinen ilmoittamaan korvaus-

päätöksestään vahinkoa kärsineelle kolmannelle henkilölle. 

Vahinkoa kärsinyt kolmas henkilö ei myöskään voi sellaisen 

korvauspäätöksen johdosta saattaa vaatimustaan Suomen 

merivahingonlaskijan selvitettäväksi tai muutoin nostaa kan-

netta vakuutuksenantajaa vastaan.
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26 § RINNAKKAISVAKUUTUS JA JOHTAVA VAKUUTUK-
SENANTAJA

1. Jos vakuutettu etuus on jaettu usean vakuutuksenantajan 

kesken (rinnakkaisvakuutus), vastaa kukin yksittäinen vakuu-

tuksenantaja ainoastaan omasta osuudestaan eikä koko etuu- 

desta yhteisvastuullisesti muiden kanssa.

2. Johtavan vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan keski- 

näiset sopimukset sitovat muita rinnakkaisvakuutuksenantajia 

kaiken muun paitsi vakuutusmäärän korotusten osalta. Sama 

koskee vahingonselvittelyä ja takautumisoikeutta edellyttäen, 

että sopimukset ovat vakuutusehtojen mukaisia.

3. Johtava vakuutuksenantaja on valtuutettu allekirjoittamaan 

muiden rinnakkaisvakuutuksenantajien puolesta kiinnityk-

senhaltijalausekkeita ja panttaussitoumuksia sekä antamaan 

vakuuksia 73 §:n toisen ja kolmannen kappaleen mukaisesti.

4. Johtavalle vakuutuksenantajalle toimitettujen ilmoitusten kat-

sotaan tulleen myös muiden rinnakkaisvakuutuksenantajien 

tietoon.

5. Johtavalla vakuutuksenantajalla on oikeus ryhtyä muiden rin-

nakkaisvakuutuksenantajien puolesta oikeudellisiin toimiin 

asioissa, jotka koskevat näiden rinnakkaisvakuutuksenantajan 

ominaisuudessa myöntämää vakuutusta.

6. Rinnakkaisvakuutuksenantajia sitoo annettu tuomio, lain 

voiman saanut merivahingonselvitys tai oikeudenkäynnin 

aloittamisen jälkeen tehty sovinto sekä välitystuomio siinäkin 

tapauksessa, että tällainen päätös koskee ainoastaan johtavan 

vakuutuksenantajan osuutta.

SEIKAT, JOTKA VAKUUTUKSENOTTAJAN 
TULEE HUOMIOIDA

27 § VAKUUTUKSENOTTAJAN TIEDONANTOVELVOLLI-
SUUS SOPIMUSTA SOLMITTAESSA

1. Vakuutuksenottajan on vakuutussopimusta solmittaessa 

annettava vakuutuksenantajalle kaikki tämän aluksesta 

pyytämät tiedot samoin kuin kaikki muut tiedot, joilla on merki-

tystä vakuutuksenantajalle vakuutusriskiä arvioitaessa. Mikäli 

vakuutuksenottaja myöhemmin havaitsee, että hänen anta-

mansa tiedot ovat olleet puutteellisia, virheellisiä tai harhaan-

johtavia, on hänen viivytyksettä ilmoitettava siitä vakuutuk-

senantajalle.

2. Jos vakuutuksenottaja on vilpillisesti laiminlyönyt tiedonan-

tovelvollisuutensa, ei vakuutussopimus sido vakuutuksen- 

antajaa.

3. Jos vakuutuksenottaja on antanut tiedon, jonka hän on tiennyt 

olevan tai jonka hänen olisi pitänyt tietää olleen puutteellinen, 

virheellinen tai harhaanjohtava, ja on syytä kohtuudella olet-

taa, että vakuutuksenantaja ei olisi vakuutusta myöntänyt jos 

hän olisi tiennyt asian oikean laidan, on vakuutuksenantaja 

vastuusta vapaa. Jos voidaan olettaa, että vakuutuksenantaja 

olisi myöntänyt vakuutuksen, mutta ainoastaan korkeampaa 

vakuutusmaksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla kuin oli 

sovittu, vastaa vakuutuksenantaja sattuneesta vakuutus- 

tapahtumasta ainoastaan sikäli kuin näytetään, että puutteel-

lisilla, virheellisillä tai harhaanjohtavilla tiedoilla ei ole ollut 

vaikutusta vakuutustapahtumaan eikä vahingon laajuuteen.

4. Mikäli vakuutuksenottaja on huolimattomuudesta jättänyt  

ilmoittamatta tuntemansa seikan, jolla hän on käsittänyt tai 

jolla hänen olisi pitänyt käsittää olleen merkitystä vakuutuk-

senantajalle, sovelletaan kolmatta kappaletta. Sama pätee 

myös silloin kun ensimmäisen kappaleen toisen virkkeen 

mukaisen ilmoituksen tekeminen on laiminlyöty.

5. Jos voidaan olettaa, että vakuutuksenottaja ei sopimusta sol-

mittaessa ole käsittänyt eikä hänen olisi pitänytkään käsittää 

antamaansa tietoa vääräksi, ei väärän tiedon antamisella ole 

vaikutusta vakuutuksenantajan vastuuseen.

6. Vakuutuksenantajan irtisanomisoikeudesta säännellään 78 §:ssä.

7. Vakuutetun tiedonantovelvollisuudesta säännellään 82 §:ssä.

28 § VAKUUTUKSENANTAJAN TIETOISUUS

1. Puutteellisen, virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon antami-

nen tai asian oikean laidan ilmoittamatta jättäminen ei vaikuta 

vakuutuksenantajan vastuuseen, jos hän silloin kun tieto olisi 

tullut antaa on tiennyt asian oikean laidan tai hänen olisi pitänyt  

se tietää. Sama pätee, jos sellaisella seikalla ei sopimusta sol-

mittaessa ole ollut merkitystä vakuutuksenantajalle, tai jos 

sanottu seikka on sen jälkeen menettänyt merkityksensä.

2. Kun vakuutuksenantaja saa tietää, että vakuutuksenottaja on 

laiminlyönyt 27 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuutensa, on 

hänen ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava vakuutuksen- 

ottajalle missä määrin hän haluaa vapautua vastuusta. Jos 

vakuutuksenantaja ei tällaista ilmoitusta anna, ei hän enää voi 

vedota tähän syyhyn vapautuakseen vastuusta.

3. Toista kappaletta ei sovelleta, jos vakuutuksenottaja on mene-

tellyt vilpillisesti.

29 § VAARAN LISÄÄNTYMINEN

1. Vaaran lisääntyminen tarkoittaa tilannetta, jossa vakuutettu 

riski kasvaa sen johdosta, että vakuutussopimusta solmit-

taessa vallinneet olosuhteet, jotka ovat olleet sopimuksen 

perusteina, muuttuvat.

2. Omistajan vaihtumisesta säännellään 32 §:ssä, luokituksesta 

33 §:ssä, vakuutuksenantajan oikeudesta saada tietoja luoki-

tuslaitokselta 34 §:ssä, turvallisuusjohtamisjärjestelmästä 35 

§:ssä, vakuutuksenantajan oikeudesta saada tietoja virano-

maistarkastuksesta 36 §:ssä, telakoinnista 37 §:ssä, mana-

gerin vaihtamisesta 38 §:ssä, jäämaksuluokan alenemisesta 39 

§:ssä, vakuutetun aluksen käytöstä pelastustoimessa 40 §:ssä 

ja kulkualueesta 41 §:ssä.

30 § VAARAN LISÄÄNTYMISEN SEURAUKSET

1. Jos vakuutuksenottaja vakuutussopimuksen solmimisen jäl-

keen aiheuttaa vaaran lisääntymisen tai siihen myöntyy 

ja jos vaaran lisääntyminen ei ole sellainen, että vakuu-

tuksenantajan on katsottava ottaneen sen huomioon, on 

vakuutuksenantaja vastuusta vapaa mikäli hän tietoisena 

vaaran lisääntymisestä ei olisi vakuutusta myöntänyt. Jos 

voidaan olettaa, että vakuutuksenantaja vaaran lisäänty-

misestä huolimatta olisi myöntänyt vakuutuksen, mutta 

toisilla ehdoilla kuin on sovittu, vastaa vakuutuksenant-

aja sattuneesta vahingosta ainoastaan siinä määrin kuin 

näytetään, että vaaran lisääntymisellä ei ole ollut vaiku- 

tusta vakuutustapahtuman syntyyn eikä vahingon laajuuteen. 
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2. Jos vaara on lisääntynyt ilman, että vakuutuksenottaja on 

sitä aiheuttanut tai siihen myöntynyt, ja vakuutuksenottaja on 

ilman hyväksyttävää syytä jättänyt siitä vakuutuksenantajalle 

ilmoittamatta, sovelletaan ensimmäisestä kappaleesta ilme- 

neviä seurauksia.

3. Vakuutuksenantajan irtisanomisoikeudesta säännellään 78 §:ssä.

4. Jos sillä toimenpiteellä, joka on aiheuttanut vaaran lisäänty-

misen, on ollut tarkoituksena estää henkilön tai omaisuuden 

vahingoittuminen ja toimenpiteeseen on ryhdytty sellaisissa 

oloissa, että toimenpidettä on pidettävä puolustettavana, ei 

toimenpiteellä ole vaikutusta vakuutuksenantajan vastuuseen.

31 § SEIKAT, JOTKA VAKUUTUKSENANTAJAN TULEE 
HUOMIOIDA VAARAN LISÄÄNTYESSÄ

1. Vaaran lisääntyminen ei vaikuta vakuutuksenantajan vastuu- 

seen, jos muuttunut asiantila on palautettu ennalleen tai 

vaaran lisääntymisellä muuten ei enää ole merkitystä.

2. Jos vakuutuksenantaja saa tietää vaaran lisääntyneen eikä 

ilman aiheetonta viivytystä ilmoita vakuutuksenottajalle 

tahtooko hän ja missä määrin käyttää hyväkseen 30 §:ssä 

mainittuja oikeuksia, ei hän enää voi niihin vedota.

3. Toista kappaletta ei sovelleta mikäli vakuutuksenottaja on 

toiminut vilpillisesti.

32 § OMISTAJAN VAIHTUMINEN

Aluksen omistajan vaihtuessa lakkaa vakuutuksen voimassaolo 

välittömästi.

33 § LUOKITUS, LUOKITUSLAITOKSEN MUUTOS JA 
LUOKAN MENETYS

1. Aluksen on koko vakuutuksen voimassaolon ajan oltava luo-

kitettuna vakuutuksenantajan hyväksymässä luokituslaitok-

sessa.

2. Vakuutuksen voimassaolo lakkaa välittömästi kun luokituslai-

tos vaihtuu tai kun hyväksytyn luokituslaitoksen antama luok- 

ka menetetään. Jos alus on merellä luokan lakatessa olemasta 

voimassa, jatkuu vakuutuksen voimassaolo siihen asti kunnes 

alus saapuu ensimmäiseen vakuutuksenantajan hyväksymään 

satamaan, jossa on kohtuulliset mahdollisuudet ryhtyä asian 

korjaamiseksi tarvittaviin toimiin.

3. Aluksen katsotaan menettävän luokkansa

a. jos varustamo anoo luokan peruuttamista, tai

b. jos luokka lakkautetaan, keskeytetään, peruutetaan tai väli-

aikaisesti evätään muusta syystä kuin korvauskelpoisen 

vahingon seurauksena.

4. Jos luokituslaitos on nimenomaan myöntänyt pidennyk-

sen katsastuksen toimittamista varten ja vakuutuksenot-

taja on täyttänyt ne ehdot, jotka luokituslaitos mahdollisesti 

on asettanut pidennyksen edellytykseksi, ei luokkaa katsota 

menetetyksi ennen kuin pidennetty määräaika on kulunut 

umpeen.

34 § VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS SAADA TIETOJA 
LUOKITUSLAITOKSELTA

1. Vakuutuksenottaja on valtuuttanut vakuutuksenantajan 

pyytämään suoraan luokituslaitokselta aluksesta sellaisia 

tietoja, jotka vakuutuksenantaja katsoo aiheellisiksi. Vakuu-

tuksenantaja on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan vakuu-

tuksenottajalle ennen kuin vakuutuksenantaja kyseisiä tietoja 

pyytää.

2. Mikäli vakuutuksenantaja ei saa ensimmäisessä kappaleessa 

tarkoitettuja tietoja, katsotaan tämä puute vaaran lisäänty-

miseksi.

35 § TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄ

1. Varustamolla (yhtiöllä) on oltava hyväksytty turvallisuus-

johtamisjärjestelmä ja aluksella on oltava hyväksytyt aluksen 

turvalliseen käyttöön liittyvät johtamisjärjestelyt, jotka on 

laadittu SOLASyleissopimuksen kappaleeseen IX sisältyvän 

ISM-säännöstön mukaisesti (International Safety Management 

Code; kansainvälinen turvallisuusjohtamissäännöstö). Tämä 

vaatimus tulee täytetyksi silloin kun vakuutuksenottajalla on 

esittää voimassaoleva asiakirja varustamon hyväksytystä 

turvallisuusorganisaatiosta ja voimassaoleva todistus aluk-

sen hyväksytystä turvallisuusorganisaatiosta koko vakuutus-

kauden ajan.

2. Ellei ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettua asiakirjaa 

tai todistusta ole, vakuutus lakkaa välittömästi. Jos alus on 

merellä ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetun asiakirjan 

tai todistuksen voimassaolon päättyessä, vakuutus pysyy 

voimassa niin kauan kunnes alus saapuu ensimmäiseen vakuu-

tuksenantajan hyväksymään satamaan, jossa on kohtuulliset 

mahdollisuudet ryhtyä asian korjaamiseksi tarvittaviin toimiin.

3. Jos ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettu voimassaoleva 

asiakirja tai todistus saadaan ennen vakuutuskauden päätty- 

mistä sen jälkeen kun vakuutuksen voimassaolo on toisen 

kappaleen mukaisesti päättynyt, astuu vakuutus uudelleen 

voimaan.

4. Jos vakuutuksenottaja ei muutoin täytä varustamon turval-

lisuusjohtamisjärjestelmälle asetettuja vaatimuksia tai 

aluksen turvalliseen käyttöön liittyvien johtamisjärjeste-

lyjen vaatimuksia, joista on säännelty ISM-säännöstössä, 

ISM-säännöstön pohjalta laadituissa muissa määräyksissä tai 

varustamolle hyväksytyssä yksilöllisessä turvallisuusjohta-

misjärjestelmässä, katsotaan tällainen laiminlyönti vaaran 

lisääntymiseksi ainoastaan jos vakuutuksenantaja näyttää, 

että varustamo on olennaisesti laiminlyönyt näiden vaatimus-

ten täyttämisen. Vakuutuksenantaja ei voi vedota ISMsään-

nöstön muunlaisiin rikkomuksiin, mutta tämä ei estä vakuu-

tuksenantajaa vetoamasta muihin näiden SKE 2001 -ehtojen 

säännöksiin

36 § VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS SAADA TIETOJA 
VIRANOMAISTARKASTUKSESTA

1. Vakuutuksenottajan on pyydettäessä annettava vakuutuk-

senantajalle kaikki tarpeellinen tieto niistä huomautuksista, 

jotka lippu- tai satamavaltion tarkastuksissa on tehty. Vakuu-

tuksenottaja on valtuuttanut vakuutuksenantajan pyytämään 

suoraan tarkastusviranomaiselta sellaisia tietoja aluksesta, 
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jotka hän katsoo aiheellisiksi. Vakuutuksenantaja on kuitenkin 

velvollinen ilmoittamaan vakuutuksenottajalle ennen kuin hän 

tällaisia tietoja pyytää.

2. Mikäli vakuutuksenantaja ei saa ensimmäisessä kappaleessa 

tarkoitettuja tietoja, katsotaan tietojen puuttuminen vaaran 

lisääntymiseksi.

37 § TELAKOINTI

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutuksenantajalle telakan 

valinnasta. Jos tällaista ilmoitusta ei ole annettu, telakointi katso-

taan vaaran lisääntymiseksi

38 § MANAGERIN VAIHTAMINEN

Vakuutuksenantajan on annettava nimenomainen suostumuksensa 

managerin vaihdolle. Suostumuksen saamatta jääminen katsotaan 

vaaran lisääntymiseksi.

39 § JÄÄMAKSULUOKAN ALENEMINEN

Aluksen jäämaksuluokan aleneminen katsotaan 9 § huomioon 

ottaen vaaran lisääntymiseksi.

40 § VAKUUTETUN ALUKSEN KÄYTTÖ PELASTUS- 
TOIMESSA

Kun vakuutettua alusta käytetään pelastamiseen tai avustamiseen 

sellaisissa olosuhteissa, että toimenpide on puolustettavissa, kor-

vaa vakuutuksenantaja tällaisesta vaaran lisääntymisestä aiheu-

tuneen vahingon, vaikka alusta ei olisi vakuutettukaan pelastusa-

luksena.

41 § KULKUALUE

1. Sallittua kulkualuetta ovat kaikki kulkuvedet paitsi ne, jotka 

näiden SKE 2001 -ehtojen kulkualueliitteessä on merkitty 

kielletyksi tai ehdolliseksi kulkualueeksi. Kielletty kulkualue 

sisältää myös ne lastaus-ja purkauspaikat, joissa alus lasku-

veden aikaan makaa meren pohjaa vasten (nk. kuivasatamat). 

Ennen kuin alus poistuu sallitulta kulkualueelta, on vakuutuk-

senottajan ilmoitettava siitä vakuutuksenantajalle.

2. Kun alus menee kielletylle kulkualueelle, lakkaa vakuutuksen 

voimassaolo, jollei vakuutuksenantaja ole siihen etukäteen 

antanut suostumustaan tai jollei kielletylle kulkualueelle 

meno ole johtunut päällikön tahattomasta toimenpiteestä tai 

ihmishengen pelastamisesta tai siitä, että vakuutettu alus on 

matkallaan pelastanut tai yrittänyt pelastaa toista alusta tai 

lastia.

3. Jos alus ennen vakuutuskauden päättymistä poistuu kielletyltä 

kulkualueelta, astuu vakuutus uudelleen voimaan.

4. Vakuutuksenantajalla on oikeus vaatia, että vakuutuksenottaja 

omalla kustannuksellaan nostattaa aluksen kuiville ja katsas-

tuttaa sen välittömästi ennen kuin vakuutussopimus lakkaa 

olemasta voimassa sen vuoksi, että alus viedään kielletylle 

kulkualueelle, sekä heti kielletyltä alueelta palaamisen jälkeen. 

Vakuutuksenottajan on hyvissä ajoin annettava vakuutuk-

senantajalle tieto tällaisesta katsastuksesta.

5. Jos vakuutussopimus on solmittu tietyksi ajaksi, palauttaa 

vakuutuksenantaja vakuutusmaksua pro rata parte tempo-

ris siltä ajalta, jona vakuutus toisen ja kolmannen kappaleen 

mukaisesti ei ole ollut voimassa.

6. Vakuutuksenottajan tulee maksaa lisävakuutusmaksua liiken-

nöinnistä ehdollisella kulkualueella sekä ottaa huomioon koro-

tettu omavastuu vakuutuksenantajan ohjeiden mukaisesti. 

Jos alus vahingoittuu ollessaan vakuutuksenottajan suostu-

muksella ehdollisella kulkualueella eikä vakuutuksenantajalle 

ole etukäteen ilmoitettu ehdolliselle kulkualueelle menosta, 

vähennetään vakuutuskorvauksesta 25 prosenttia, kuitenkin 

enintään 125 000 euroa. Vähennys lasketaan siitä korvauk-

sesta, joka näiden SKE 2001 -ehtojen ja vakuutussopimuksen 

mukaan maksetaan ennen vakuutussopimuksessa sovitun 

omavastuun vähentämistä.

42 § TAHALLISESTI TAI TÖRKEÄLLÄ HUOLIMATTO-
MUUDELLA AIHEUTETTU VAHINKO

1. Vakuutuksenantaja ei ole vastuussa sille, joka on aiheuttanut 

vahingon tahallisesti.

2. Jos vakuutuksenottaja on aiheuttanut vahingon törkeällä huo-

limattomuudellaan, voidaan korvausta olosuhteet huomioon 

ottaen alentaa tai korvaus voidaan evätä.

MERIKELPOISUUS JA SUOJELUOHJEET

43 § MERIKELPOISUUS

1. Aluksen tulee rakenteen, tarpeiston, kunnossapidon, miehi-

tyksen, lastauksen ja painolastin suhteen sekä muutenkin olla 

merikelpoinen ja sen lisäksi täyttää viranomaisen ja luokituslai-

toksen asettamat merikelpoisuuteen liittyvät vaatimukset.

2. Vakuutuksenantaja ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut 

siitä, että alus ei ole ollut merikelpoisessa kunnossa, mikäli 

vakuutuksenottaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää aluk-

sen merikelvottomuudesta sellaisena ajankohtana, että hän olisi 

voinut puuttua asiaan.

3. Vakuutuksenottajan on näytettävä, että hän ei ole tiennyt eikä 

hänen olisi pitänytkään tietää aluksen merikelvottomuudesta. 

Jos alus on saanut vuodon ollessaan veden varassa, on vakuu-

tuksenottajan lisäksi näytettävä, ettei vahinko ole johtunut aluk-

sen merikelvottomuudesta.

44 § SUOJELUOHJEET

1. Suojeluohjeet ovat vahinkojen ennalta ehkäisemistarkoituk-

sessa laadittuja määräyksiä,

a. jotka viranomainen tai aluksen luokituslaitos on antanut tai, 

b. jotka on otettu vakuutussopimukseen ja merkitty suojelu-

ohjeiksi, tai

c. jotka vakuutuksenantaja vakuutussopimuksen nojalla on 

antanut.

2. Määräajoin tehtävät, viranomaisen tai aluksen luokituslaitok-

sen vaatimat katsastukset katsotaan suojeluohjeiksi. Katsas-

tukset on tehtävä määräajassa.
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3. Vakuutuksenantajalla on oikeus milloin hyvänsä vakuutus-

kauden aikana katsastaa alus sekä tarkastaa, että alus on 

merikelpoisessa kunnossa ja että suojeluohjeita noudatetaan. 

Vakuutuksenantajalla on tässä tarkoituksessa oikeus vaatia, 

että lasti puretaan kokonaan tai osittain. Vakuutuksenantajan 

oikeus katsastaa ja tarkastaa alus katsotaan suojeluohjeeksi.

4. Jos kolmannen kappaleen mukaista katsastusta tai tarkastusta 

ei ole tehty vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman 

tai vastaavan olosuhteen johdosta, on vakuutuksenantajan 

korvattava vakuutuksenottajalle katsastuksesta tai tarkas-

tuksesta aiheutuvat kustannukset ja menetykset, ellei osoit-

taudu, että alus ei ole merikelpoisessa kunnossa tai että suo-

jeluohjeita ei ole noudatettu.

5. Vakuutuksenottajan on ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toi-

menpiteisiin jäätymisen ehkäisemiseksi. Määräys katsotaan 

suojeluohjeeksi.

6. Kun alusta makuutetaan tai se on muuten poistettuna liiken-

teestä, on vakuutuksenottajan pidettävä huolta siitä, että alus 

on turvallisella tavalla kiinnitetty, ja että se pidetään tyhjänä 

merivedestä sekä valvonnan alaisena, kuten myös siitä, että 

vakuutuksenantajan edellyttämiin tai aluksen turvallisuudelle 

muuten tarpeellisiin toimiin ryhdytään. Nämä määräykset kat-

sotaan suojeluohjeiksi

45 § SUOJELUOHJEIDEN RIKKOMINEN

1. Jos vakuutuksenottaja on rikkonut suojeluohjetta, on vakuu-

tuksenantaja vastuussa vain jos ja siinä määrin kuin vakuu-

tuksenottaja näyttää, että vahingon ei voida olettaa johtuneen 

suojeluohjeen rikkomisesta tai suojeluohjeen rikkomisen ei 

voida olettaa aiheutuneen vakuutuksenottajan huolimatto-

muudesta.

2. Vakuutuksenantajan irtisanomisoikeudesta säännellään 78 §:ssä.

VAKUUTUKSENOTTAJAN TOIMENPITEET 
VAHINGON UHATESSA TAI SEN SATUTTUA

46 § VAHINGON TORJUNTA

1. Haverin tai muun vakuutustapahtuman uhatessa tai satuttua 

vakuutuksenottajan tulee

a. kykynsä mukaan ryhtyä olosuhteiden vaatimiin toimiin  

vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi

b. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin, esimerkiksi hankkimalla 

vakuuksia ja todisteita, oikeutensa säilyttämiseksi kolmatta 

henkilöä kohtaan kun tämä on tai tämän voidaan olettaa 

olevan korvausvelvollinen tai velvollinen osallistumaan 

yhteiseen haveriin, sekä

c. mikäli mahdollista noudattaa vakuutuksenantajan haverin 

johdosta antamia ohjeita.

2. Mikäli vakuutuksenottaja tahallaan tai törkeästä huolimat-

tomuudesta laiminlyö ensimmäisessä kappaleessa mainitun 

toimenpiteen, on vakuutuksenantaja velvollinen korvaamaan 

ainoastaan sen vahingon, jonka voidaan olettaa syntyneen jos 

torjuntatoimenpide olisi ollut oikea tai jos ohjeita olisi nouda-

tettu.

47 § VAKUUTUKSENANTAJALLE ILMOITTAMINEN

3. Haverin tai muun vakuutustapahtuman uhatessa tai satuttua 

vakuutuksenottajan tulee

a. niin pian kuin mahdollista ilmoittaa siitä vakuutuksenanta-

jalle tai tämän haveripaikkakunnalla olevalle haveriasiamie-

helle ja pitää tämä tietoisena tapahtumankulun kehittymis-

estä, sekä

b. hyvissä ajoin ilmoittaa vakuutuksenantajalle tai tämän  

asiamiehelle meriselityksestä ja katsastuksesta.

2. Mikäli vakuutuksenottaja tahallaan tai törkeästä huolimat-

tomuudesta laiminlyö ensimmäisessä kappaleessa mainitun 

toimenpiteen ja voidaan olettaa, että vakuutuksenantaja ei 

laiminlyönnin johdosta ole voinut estää tai rajoittaa vakuutus- 

tapahtuman seurauksia tai vakuutuksenantajalle on aiheutunut 

muuta haittaa, on vakuutuksenantaja velvollinen korvaamaan 

ainoastaan sen vahingon, jonka voidaan olettaa syntyneen, jos 

ilmoitusvelvollisuus olisi täytetty.

3. Haverin ja muun vakuutustapahtuman katsotaan tulleen 

vakuutuksenottajan tietoon, kun siitä on tehty merkintä 

laivapäiväkirjaan.

48 § HAVERIKATSASTUS

1. Jos alusta on kohdannut vahinko, jonka vakuutuksen voidaan 

olettaa kattavan, on alus katsastettava mahdollisimman 

pian ja mikäli mahdollista vakuutuksenantajan määräämällä  

tavalla ja hänen läsnäollessaan. Jollei tällaista määräystä olo-

suhteiden vuoksi ole mahdollista saada ja vahinko on merkityk-

sellinen, on päällikön siitä huolimatta katsastutettava vahinko 

vallitsevaa käytäntöä noudattaen.

2. Kolmannen henkilön alukselle aiheuttama vahinko on katsas-

tettava yhdessä tämän edustajan kanssa, mikäli mahdollista. 

Sama koskee vahinkoa, jonka vakuutettu alus on aiheuttanut 

kolmannelle henkilölle.

3. Katsastuksessa on, mikäli mahdollista, todettava vahingon 

syy, vahingon tapahtumisen ajankohta, vahingon laajuus ja 

sopivin korjaustapa sekä arvioitava korjauskustannukset.

4. Mikäli vakuutuksenottaja tahallaan tai huolimattomuudesta 

laiminlyö sen mitä ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa 

kappaleessa on mainittu, on vakuutuksenantaja velvollinen 

korvaamaan vain sen vahingon, jonka voidaan olettaa syn-

tyneen jos katsastus olisi suoritettu oikealla tavalla.

5. Jos vakuutuksen voimassaolo lakkaa eikä uutta vakuutusta 

samoin ehdoin oteta samalta vakuutuksenantajalta, tulee 

vakuutuksenottajan, mikäli hän haluaa esittää vahingonkor-

vausvaatimuksen, katsastuttaa alus vakuutuksen päättyessä 

ensimmäisen, toisen ja kolmannen kappaleen mukaisesti. Jollei 

näin menetellä, ei voimassaolon lakkaamisen jälkeen havaittuja 

vahinkoja pidetä vakuutuksenantajan korvattavina vahinkoina, 

ellei vakuutuksenottaja näytä vahinkojen syntyneen vakuutuk-

sen voimassaolon aikana.
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SAMASTAMINEN

49 § SAMASTAMISSÄÄNTÖJEN LAAJUUS

Vakuutuksenottajan ja hänen avustajansa välinen samastaminen 

ratkaistaan 50 §:n mukaisesti lukuunottamatta kysymystä vakuu-

tuksenottajan tiedonantovelvollisuudesta 27 §:n mukaan. Samasta-

misesta vakuutettaessa kolmannen henkilön etuutta säännellään 

83 – 85 §:issä.

50 § VAKUUTUKSENOTTAJAN JA HÄNEN AVUSTAJIENSA 
SAMASTAMINEN

1. Vakuutuksenantaja voi vedota vakuutuksenottajaa vastaan 

vakuutuksenottajan hallituksen, toimitusjohtajan tai vara- 

toimitusjohtajan tahallisuuteen tai huolimattomuuteen. Sama 

koskee vakuutuksenottajan kanssa samaan konserniin  kuulu-

van toisen yhtiön hallitusta, toimitusjohtajaa ja varatoimitus-

johtajaa.

2. Jos vakuutuksenottaja on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, voi 

vakuutuksenantaja vedota vakuutuksenottajaa vastaan vas-

tuullisen yhtiömiehen tahallisuuteen tai huolimattomuuteen. 

Sama koskee laivanisännistöyhtiön pääisännän tahallisuutta 

tai huolimattomuutta sekä vakuutuksenottajan itsensä tahal-

lisuutta tai huolimattomuutta silloin kun tämä on itsenäinen 

elinkeinonharjoittaja. Jos vastuullinen yhtiömies tai pääisäntä 

toimii yhtiömuotoisesti, noudatetaan soveltuvin osin ensim-

mäistä kappaletta.

3. Vakuutuksenantaja voi vedota vakuutuksenottajaa vastaan 

sellaisen vakuutuksenottajayhtiön tai -konsernin ulkopuolisen 

henkilön tahallisuuteen tai huolimattomuuteen, jolle vakuu-

tuksenottaja on siirtänyt päätösvaltaa asioissa, joilla vakuu-

tussuojan kannalta on oleellista merkitystä. Sellaisen tahalli-

suuden tai huolimattomuuden on liityttävä tämän päätösvallan 

käyttämiseen.

4. Vakuutuksenantaja ei voi vedota vakuutuksenottajaa vastaan 

sellaiseen tahallisuuteen tai huolimattomuuteen, johon aluk-

sen päällikkö, muu miehistön jäsen tai muu aluksen asioissa 

toimiva henkilö on syyllistynyt merimiestointa harjoittaes-

saan.

5. Mikäli vakuutuksenottaja työskentelee aluksessa, ei vakuutuk-

senantaja voi vedota hänen huolimattomaan menettelyynsä, 

jos se liittyy merimiestoimeen.

6. Jos suojeluohjetta, joka on otettu vakuutussopimukseen 44 §:n 

ensimmäisen kappaleen b) -kohdan mukaan, ei ole noudatettu, 

rinnastetaan sellaisen henkilön tahallinen tai huolimaton me- 

nettely, jonka velvollisuutena on vakuutuksenottajan puolesta 

noudattaa suojeluohjetta tai valvoa sen noudattamista, vakuu-

tuksenottajan omaan tahallisuuteen tai huolimattomuuteen 

ensimmäisen kappaleen mukaan. Sama pätee siinäkin tapauk-

sessa, että tällainen henkilö työskentelee neljännessä kap-

paleessa tarkoitetussa merimiestoimessa.

7. Kuudennen kappaleen ehtoa noudatetaan myös silloin kun 

44 §:n toisen kappaleen mukaista kausikatsastusta ei ole 

suoritettu.

8. Aluksen osaomistajaan sovelletaan 84 §:n toista kappaletta.

VAKUUTUSMAKSU

51 § VAKUUTUSMAKSUN MAKSAMINEN

1. Vakuutuksenottaja vastaa vakuutusmaksun maksamisesta. 

Aikavakuutuksen vakuutusmaksu erääntyy vakuutuksen 

voimaantulopäivänä ja matkavakuutuksen vakuutusmaksu 

heti kun sopimus on tehty. Vuosivakuutuksen vakuutusmaksu 

suoritetaan neljänä yhtä suurena eränä neljännesvuosit-

tain etukäteen. Maksuerät erääntyvät maksettaviksi kunkin 

vuosineljänneksen ensimmäisenä päivänä.

2. Vakuutuksenantaja voi suostua muuhun eräpäivään taikka 

osapuolet voivat sopia muusta eräpäivästä kuin mistä ensim-

mäisessä kappaleessa on mainittu tekemällä merkinnän 

vakuutusmaksulaskuun tai muulla tavalla.

3. Lisävakuutusmaksu erääntyy heti kun sopimus on tehty.

4. Mikäli vuosivakuutuksen vakuutusmaksu on laskettava 

osalle vuotta, lasketaan vakuutusmaksu siten, että koko 

vuoden vakuutusmaksu jaetaan vuoden todellisten päivien 

lukumäärällä ja näin saatu päiväkohtainen vakuutusmaksu 

kerrotaan niiden päivien lukumäärällä, joiden aikana vakuutus 

on ollut voimassa.

5. Vakuutetun velvollisuudesta maksaa vakuutusmaksu sään-

nellään 82 §:ssä

52 § VAKUUTUSMAKSUN VIIVÄSTYMINEN

1. Jollei vakuutusmaksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, 

vakuutuksenantaja voi kirjallisesti irtisanoa vakuutuksen lak-

kaavaksi seitsemän päivän kuluttua. Vakuutuksenantajalla 

on oikeus irtisanoa sopimus vakuutusmaksun viivästymisen 

syystä riippumatta.

2. Jos vakuutusmaksua ei suoriteta eräpäivänä, on viivästymisa-

jalta suoritettava korkolain 4 §:n mukaista viivästyskorkoa.

3. Jos vakuutusmaksu viivästyskorkoineen suoritetaan irtisano-

misajan kuluessa, on irtisanominen tehoton. Vakuutuksenanta-

jan on mainittava tästä mahdollisuudesta irtisanomisilmoituk-

sessa.

4. Jos vakuutusmaksu viivästyskorkoineen suoritetaan irtisan- 

omisajan jälkeen, jatkuu vakuutuksen voimassaolo ainoas- 

taan, mikäli vakuutuksenantaja sen nimenomaisesti hyväksyy. 

Muussa tapauksessa vakuutus lakkaa olemasta voimassa ja 

vakuutuksenantajalla on oikeus sen suuruiseen vakuutusmak-

suun, joka vakuutuksesta olisi peritty myönnettynä aikavakuu-

tuksen osalta vain sille ajalle ja matkavakuutuksen osalta 

vain sille lyhyemmälle matkalle, jonka ajan vakuutus on ollut 

voimassa

53 § VAKUUTUSMAKSUN PALAUTUS ALUKSEN 
MAKUUTTAMISEN JOHDOSTA

1. Vuosivakuutuksen maksusta myönnetään tämän pykälän 

säännösten ja vakuutussopimukseen liitettyjen erityisten 

ehtojen mukaan palautusta (ristorno) siltä ajalta, jonka alus 

on makuutettuna, estyneenä tai muuten poissa liikenteestä 

vakuutuksenantajan hyväksymässä paikassa yhtäjaksoisesti 

vähintään 15 päivää. Makuuttamisajan lasketaan alkavan klo 

00.00 päivänä, joka seuraa aluksen saapumista hyväksyttyyn 

paikkaan, sekä loppuvan klo 24.00 paikallista aikaa aluksen 
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lähtöä edeltävänä päivänä. Makuuttamisaikaan ei lueta pur-

kauksen tai lastauksen vaatimaa aikaa.

2. Vakuutusmaksua ei palauteta, jos vakuutuskauden aikana on 

sattunut korvattava kokonaishäviö tai jos vakuutuksenantaja 

on samana aikana maksanut tai hänen tulee maksaa vakuu-

tuskorvauksena summa, joka on suurempi kuin kaksinkertainen 

vuosivakuutusmaksu.

3. Makuuttamisajan ei katsota keskeytyvän sen johdosta, että 

alusta siirretään satama-alueella. Ilman lastia olevan aluksen 

satamassa makuuttamisen ei katsota keskeytyvän myöskään 

siitä, että alus siirretään toiseen hyväksyttyyn satamaan 

yksinomaan siellä edelleen makuuttamista varten, mutta 

siirtämispäiviltä lasketaan täysi vakuutusmaksu. Jos vakuu-

tuskausi päättyy ja saman vakuutuksenantajan myöntämä 

uusi vakuutus tulee voimaan aluksen makuuttamisaikana,  

lasketaan vakuutusmaksun palautus koko siltä ajalta, jona 

alusta on makuutettu.

4. Jos alusta korjataan vakuutuksesta korvattavan haveriva-

hingon johdosta aluksen ollessa yhtäjaksoisesti vähintään  

15 päivää makuutettuna, vähennetään makuutusajasta niin 

monta päivää kuin haverikorjaukseen lasketaan kuluvan ja 

vakuutusmaksua palautetaan jäljelle jääneestä makuutusa-

jasta.

5. Vakuutusmaksun palautus lasketaan vakuutuskauden pää-

tyttyä. Vakuutuksenottajan on viimeistään kolmen kuukauden 

kuluessa vakuutuskauden päättymisestä esitettävä vakuutuk-

senantajalle kirjallisesti vakuutusmaksun palautusta koskeva 

vaatimus. Vaatimukseen on liitettävä selvitys makuuttamis-

esta ja muista asian kannalta merkityksellisistä olosuhteista.

6. Jos alus makaa toimettomana suojaisessa satamassa yhtäjak-

soisesti vähintään 15 päivää lakon tai liikenneruuhkan johdosta 

tai lastia odottaessaan, palautetaan vakuutusmaksua lasket-

tuna pro rata parte temporis toimettomuusajalta, ei kuitenkaan 

enempää kuin puolet vuosivakuutusmaksusta.

7. Vakuutusmaksua ei palauteta ajalta, jonka alus on makuutet-

tuna tai poissa liikenteestä 41 §:n mukaisella kielletyllä kulkua-

lueella tai kuiville nostettuna telakka-alueella.

54 § VAKUUTETUN ETUUDEN LAKKAAMINEN

Jos vakuutuksenottajan alukseen liittyvä etuus vakuutuksenanta-

jan vastuun alettua lakkaa muusta syystä kuin aluksen omistajan

vaihtumisen johdosta, lakkaa vakuutus. Vakuutuksenantajalla on

oikeus sen suuruiseen vakuutusmaksuun, joka vakuutuksesta olisi

peritty myönnettynä aikavakuutuksen osalta vain sille ajalle ja

matkavakuutuksen osalta vain sille lyhyemmälle matkalle, jonka

ajan vakuutus on ollut voimassa.

KORVAUKSEN PERUSTEET JA KORVAUS

55 § VAHINGON JA SEN SUURUUDEN OSOITTAMINEN

1. Kun vakuutuksenottaja vaatii haverin johdosta korvausta, on 

hänen näytettävä vahingon korvattavuus ja suuruus.

2. Vakuutuksenantajan on osoitettava, että vahingon on aiheut-

tanut vakuutuksen korvauspiiriin kuulumaton tapahtuma, ellei 

näistä SKE 2001 -ehdoista muuta ilmene.

56 § VAKUUTUKSENOTTAJAN OMAVASTUU

1. Korvausta maksettaessa vähennetään jokaisesta vahin-

gosta vakuutuskirjassa mainittu vakuutuksenottajan oma-

vastuun määrä, joka vastaa täyskaskovakuutusta (1/1 kasko). 

Rajuilmasta tai jäissä kulkemisesta johtuneet vahingot, jotka 

ovat aiheutuneet satamasta lähdön ja seuraavaan satamaan 

saapumisen välisenä aikana, katsotaan yhdeksi vahinkota- 

pahtumaksi, jollei näytetä, että kyseessä on useampi vahinko-

tapahtuma.

2. Ilman omavastuuosuuden vähennystä korvataan kuitenkin 

kokonaishäviö, yhteisen haverin osallistumismaksu, tarkoituk-

sellinen uhraus sekä suoranainen kustannus ilman lastia kulke-

neen aluksen pelastamiseksi, jotka kustannukset olisi korvattu 

yhteisenä haverina jos alus olisi ollut lastissa, sekä 64 §:n 

mukaiset torjuntakustannukset ja vahingon vahvistamisesta ja 

korvauksen laskemisesta syntyneet kustannukset.

3. Omavastuun määrä vähennetään sen jälkeen, kun muut näissä 

SKE 2001 -ehdoissa sekä muutoin vakuutussopimuksessa vah-

vistetut vähennykset on tehty.

57 § KORJAUSAIKA JA -TAPA

1. Ennen sellaisen vahingon korjauttamista, josta vakuutuk-

senantajan voidaan olettaa olevan vastuussa, vakuutuk-

senottajan on mahdollisuuksien mukaan sovittava vakuu-

tuksenantajan kanssa korjauksen ajasta ja paikasta sekä 

suorittamistavasta.

2. Vakuutuksenantajalla on oikeus päättää keneltä korjaustar-

jouksia pyydetään ja määrätä, että korjaus suoritetaan alim-

man tarjouksen perusteella. Tällaisen päätöksen on kuitenkin 

oltava vakuutuksenottajan kannalta sekä kohtuullinen että 

tarkoituksenmukainen.

3. Verrattaessa saapuneita tarjouksia on tarjoussummiin lisättävä 

mahdollisesta aluksen siirtämisestä aiheutuva kustannus. 

Vakuutuksenantajalla on oikeus rajoittaa vastuunsa alim-

paan tarjoussummaan lisättynä aluksen siirtokustannuksella 

sekä 20 prosentilla vuotta kohden laskettuna aluksen kasko-

vakuutusarvosta siltä ajalta, jonka vakuutuksenottaja säästää 

hyväksymällä toisen tarjouksen. Jos vakuutuksenottajalla on 

kohtuullinen peruste vastustaa korjauksen suorittamista jol-

lakin tietyllä telakalla, joka on tarjouksen antanut, on hänellä 

oikeus vaatia, ettei tätä tarjousta oteta huomioon. 

4. Jos korjausta ilman vakuutuksenantajan kirjallista suostu-

musta lykätään enemmän kuin yhdellä vuodella, ei vakuu-

tuksenantaja vastaa siitä, että korjauskustannus kasvaa 

viivästyksen aiheuttaman hinnankorotuksen johdosta. Jollei 

vahinkoa korjata kuuden vuoden kuluessa haveripäivästä, 

menettää vakuutuksenottaja oikeutensa korvaukseen, ellei 

muusta nimenomaisesti ole sovittu.

5. Jos vahingon täydellisestä korjaamisesta aiheutuisi kohtuutto-

man suuria kustannuksia ja jos alus voitaisiin saattaa merikel-

poiseen kuntoon pienemmälläkin korjauksella tai käyttämällä 

muuta kuin alkuperäistä materiaalia ilman että alus menettää 

luokkansa, korvaa vakuutuksenantaja ainoastaan tällaisen 

yksinkertaisemman korjauksen aiheuttaman kustannuksen. 

Vakuutuksenantaja vastaa kuitenkin siitä, että aluksen arvo 

vähenee sen vuoksi, että täydellisen korjauksen sijasta teh-

dään yksinkertaisempi korjaus.

6. Potkurin uusimisen tai rungon metallisen osan uusimisen 

kustannus korvataan ainoastaan, jos potkuria tai rungon 
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osaa ei voi oikaista, hitsata, jatkaa tai muulla tavoin korjata  

huokeammin tai jos aluksen luokituslaitos tai asianomainen 

tarkastusviranomainen vaatii uusimista.

7. Jos vahinko korjataan perusteellisemmin tai jos korjaukseen 

käytetään vahvempaa tai muuten kalliimpaa materiaalia kuin 

on tarpeellista aluksen saattamiseksi haveria edeltäneeseen 

kuntoon, korvaa vakuutuksenantaja korjauskustannuksen 

tekemällä kohtuullisen vähennyksen aiheutuneen lisäkus- 

tannuksen johdosta.

8. Jos korjaus suoritetaan ajan voittamiseksi kalliimmin kustan-

nuksin tai jos tällaisesta syystä aiheutuu muita lisäkustannuk-

sia, suoritetaan lisäkustannuksista korvausta ainoastaan siltä 

osin kuin kalliimpi korjaus on säästänyt vakuutuksenantajan 

muilta kustannuksilta.

9. Jos vahingon täysin kelvollinen korjaus voidaan suorittaa huo-

keammin tai tarkoituksenmukaisemmin toisessa korjauspai-

kassa kuin missä alus on, ei vakuutuksenottaja voi vastustaa 

aluksen siirtämistä, jos se voidaan suorittaa tuottamatta 

hänelle olennaista haittaa ja jos vakuutuksenantaja korjaus- 

kustannusten lisäksi korvaa siirron aiheuttamat kustannukset.

10. Jos vakuutuksenottaja edellä mainituissa tapauksissa jättää 

vakuutuksenantajan ohjeet hankkimatta tai ei noudata ohjeita, 

ei vakuutuksenantaja ole velvollinen korvaamaan tämän vuoksi 

syntyneitä ylimääräisiä kustannuksia.

58 § POHJAMAALAUS

1. Vakuutuksenantaja korvaa aluksen vedenalaisten osien maa-

laamisesta aiheutuneet kustannukset siltä osin kuin nämä osat 

liittyvät vakuutuksesta korvattavien vahinkojen korjaukseen.

2. Korvaus alusta kohdanneesta jään 9 §:n ensimmäisen kap-

paleen mukaisesti aiheuttamasta vahingosta ei kata aluksen 

pohjan tai vyön maalausta, jollei alusta ole maalattu erikois-

maalilla jäissä kulkua varten.

59 § KORJAUSAJAN KULUT

1. Siltä ajalta, jonka alus vakuutuksesta korvattavan haverin jäl-

keen viivästyy haverivahingon katsastuksen tai korjaamisen 

vuoksi, korvataan korjauksen aiheuttamat välttämättömät 

kulut, kuten satamamaksut, kustannukset telakalle ja telakalta 

hinaamisesta ja luotsauksesta, kaasujen poistamisesta, kui- 

ville nostamisesta, maista tulleista vartijoista, sähkövirrasta ja 

jäähdytyskoneiston vedestä. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta 

aluksen henkilökunnan palkoista eikä ylöspidosta eikä muis-

takaan aluksen käyttökustannuksista.

2. Aluksen viivästyessä vakuutuksenantajasta riippuvasta 

syystä korjaustarjousten pyytämisen tai hyväksymisen tai  

57 §:n yhdeksännessä kappaleessa mainitun aluksen 

siirtämisen vuoksi, korvataan paitsi ensimmäisessä kap-

paleessa mainitut kulut myös viivästymisen aiheuttama ajan-

hukka siitä päivästä kun tarjousta on pyydetty siihen päivään 

kun se on hyväksytty 20 prosentilla vuotta kohden laskettuna 

aluksen kaskovakuutusmäärästä.

3. Jos ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettuna aikana muu 

kuin varustamon henkilökunta tekee korjaus-, kunnossapito- 

tai luokitustöitä, jotka eivät kuulu vakuutuksesta korvattaviin 

töihin, tulee vakuutuksenottajan ilmoittaa asiasta sekä töiden 

laadusta ja laajuudesta vakuutuksenantajalle. Ensimmäi-

sessä kappaleessa mainitut korvattavat yhteiset kulut jaetaan 

vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan välillä toisaalta 

vakuutuksesta korvattavien haverivahinkojen yhtäjaksoisesti 

erikseen korjaamiseen tarvittavan ajan ja toisaalta muiden 

töiden yhtäjaksoisesti erikseen suorittamisen vaatiman ajan 

suhteessa 

60 § TILAPÄINEN KORJAUS

1. Vakuutuksenantaja korvaa kustannuksen, joka johtuu  

korvattavan vahingon tilapäisestä korjaamisesta, ellei  

lopullista korjausta voida lainkaan tai ilman olennaisesti 

korkeampaa kustannusta suorittaa siellä missä alus on ja 

tilapäinen korjaus on tarpeen aluksen siirtämiseksi. Muissa 

tapauksissa korvataan tilapäisen korjauksen kustannus aino-

astaan siltä osin kuin vakuutuksenantajan muut korvattavat 

kustannukset tämän kautta vähenevät.

2. Välttämätön tilapäinen korjaus korvataan myös silloin kun  

lopullinen korjaus vakuutuksenantajan kehotuksesta lyk-

kääntyy.

61 § KORJAAMATTA OLEVAN VAHINGON KORVAAMINEN

1. Korjaamatta olevasta vahingosta suoritetaan korvaus vain  

silloin kun vakuutuksenottaja näyttää, että hän myynnin tai 

muun aluksen omistajan vaihdoksen tai kokonaishäviön yhtey-

dessä on vahingon johdosta kärsinyt tappiota. Tällöin nouda-

tetaan soveltuvin osin näiden SKE 2001 -ehtojen korjauksen 

korvaamista koskevia ja erityisesti 48 §:n viidennessä kap-

paleessa olevia säännöksiä ottaen huomioon, ettei korvaus 

ylitä sitä, mitä se ilman telakointikustannuksia ja muita kustan-

nuksia olisi ollut, jos korjaus olisi suoritettu. Vahinkoa arvioi-

taessa ei vakuutuksenottajan ja kolmannen henkilön välinen 

sopimus riitä todisteeksi vahingon suuruudesta.

2. Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta luovuttaa toiselle oikeut-

taan saada vakuutuksenantajalta korvausta korjaamatta ole- 

vasta vahingosta.

62 § VAHINGON KORVAAMINEN SILLOIN KUN VAKUU-
TETTUA ALUSTA ON KÄYTETTY PELASTUSTOIMESSA

1. Oikeudesta korvaukseen vahingosta alukselle, jota on käytetty 

pelastustoimessa, säännellään 40 §:ssä.

2. Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuus lakkaa siltä osin kuin 

pelastuspalkkio tai muu hyvitys kattaa vahingon. Jollei hyvitys 

kata vahingon koko määrää, jaetaan hyvitys vakuutuksenanta-

jan ja vakuutuksenottajan kesken alusvahingon vakuutuksesta 

korvattavan osan ja vakuutuksenottajan itsensä vastuulla 

olevan osan välisessä suhteessa. Jos vakuutuksenantaja on 

korvannut vahingon ennen hyvityksen suorittamista, siirtyy 

vakuutuksenottajan oikeus hyvitykseen vastaavalta osin 

vakuutuksenantajalle.

3. Hinaus- tai kiinnitystarvikkeiden vahinkoja ei korvata.
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63 § KOKONAISHÄVIÖN KORVAAMINEN

1. Korvaus kokonaishäviöstä on aluksen 22 §:n mukainen vakuu-

tusarvo.

2. Kun vakuutuksenantaja maksaa korvauksen kokonaishäviöstä 

siirtyy vakuutuksenottajan oikeus alukseen vakuutuksenanta- 

jalle, jollei hän viimeistään korvausta suorittaessaan luovu 

tästä oikeudesta. Jos vakuutuksenantaja luopuu tästä oikeu- 

destaan, ei hänellä ole oikeutta vähentää aluksen mahdollista 

jäännösarvoa korvauksesta. Mikäli alus siirtyy vakuutuk-

senantajalle, on vakuutuksenottajan annettava vakuutuk-

senantajalle kaikki saatavilla olevat alusta koskevat asiakirjat 

sekä luovutustodistus.

3. Suorittaessaan korvausta kokonaishäviöstä vakuutuk-

senantaja on oikeutettu vähentämään maksamatta olevat 

erääntymättömät vakuutusmaksut. Jos vuotta lyhyemmäksi 

ajaksi otetun vakuutuksen tai matkavakuutuksen vakuutuskir-

jassa on mainittu koko vuoden vakuutusmaksu, vähennetään 

kokonaishäviökorvauksesta vuosivakuutusmaksun ja suorite-

tun vakuutusmaksun välinen erotus. 

64 § TORJUNTAKUSTANNUKSET

1. Kun vakuutustapahtuma on sattunut tai uhkaa välittömästi, 

korvaa vakuutuksenantaja sellaisesta odottamattomasta, 

epätavallisesta ja puolustettavissa olevasta toimenpiteestä 

aiheutuneen kohtuullisen kustannuksen tai uhrauksen, johon 

ryhdytään sellaisen korvattavan vahingon rajoittamiseksi 

tai torjumiseksi, joka ei ole luonteeltaan yhteinen haveri eikä 

johdu ilman lastia kulkeneen aluksen pelastamisesta sellaisissa 

olosuhteissa, että vahinko, jos aluksessa olisi ollut lastia, kor-

vattaisiin vuoden 1994 York-Antwerpen-sääntöjen mukaisesti 

yhteisenä haverina.

2. Riippumatta siitä mitä ensimmäisessä kappaleessa sanotaan 

korvaa vakuutuksenantaja vakuutuksenottajan velvollisuuden 

maksaa pelastuspalkkio vaikka yhteisen haverin sääntöjä ei 

sovellettaisikaan 12 §:n mukaisesti tai vaikka vakuutuksen ei 

olisikaan sovittu kattavan 12 §:n mukaista yhteistä haveria.  

Korvausta maksetaan vain siltä osin kuin pelastuspalkkio koskee 

aluksen pelastamista. Vakuutus ei kata muiden osallisten osuuk-

sia pelastuspalkkioon.

65 § KORVAUSRAJAT

1. Vakuutuksenantaja vastaa vakuutettua alusta kohdanneesta 

vahingosta näissä SKE 2001 -ehdoissa säännellyin rajoituksin 

kunkin yksittäisen haverin osalta kaskovakuutusmäärään asti.

2. Vakuutuksenantaja korvaa, vaikka kaskovakuutusmäärä ylit-

tyisi, seuraavat kustannukset sikäli kuin vakuutus ne muuten 

kattaa

a. 64 §:n mukaiset torjuntakustannukset, joiden osalta noudate- 

taan erillistä kaskovakuutusmäärän suuruista korvausrajaa

b. aluksen osallistumismaksun yhteiseen haveriin

c. kohtuulliset kustannukset oikeuden valvomisesta kor-

vauksen saamiseksi kolmannelta henkilöltä ja puolustau-

tumisesta kolmannen henkilön taholta tulevia vaatimuksia 

vastaan sekä vakuuden asettamisesta vaaditun vahin-

gonkorvauksen johdosta

d. kohtuullisen kustannuksen vakuuden asettamisesta, joka 

koskee aluksen osuutta pelastuspalkkiosta

e. kustannuksen merivahingonselvityksestä, sekä

f. 72 §:n mukaisen koron

3. Sen lisäksi mitä ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa 

sanotaan vastaa vakuutuksenantaja kussakin yksittäi-

sessä haverissa vakuutuksenottajan 13 §:n mukaisesta 

yhteentörmäysvahingosta mukaan lukien koron ja tällaisen 

vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneen kustan-

nuksen tai uhrauksen vakuutusmäärään asti.

4. Mikäli vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan vain osan 

vahingosta 16 §:n mukaisten yhdessä vaikuttavien vahinko- 

riskien vuoksi, rajoittuu hänen vastuunsa vastaavaan osaan 

niistä korvausrajoista, jotka mainitaan ensimmäisessä, toi-

sessa ja kolmannessa kappaleessa.

66 § LAAJENNETUN YHTEENTÖRMÄYSVASTUUN 
VAKUUTTAMINEN

Poiketen 65 §:n kolmannesta kappaleesta voidaan alus vakuut-

taa erityisellä sopimuksella aluksen vastuunrajoitusmäärään asti  

sellaisen yhteentörmäysvastuun varalta, jota tarkoitetaan 13 §:ssä

67 § VAKUUTUKSENANTAJAN OIKEUS VAPAUTUA  
ENEMMÄSTÄ VASTUUSTA

1. Vakuutuksenantajalla on oikeus vahingon satuttua vapautua 

enemmästä vastuusta maksamalla

a. koko vakuutusmäärän

b. sen, mitä edellisen lisäksi voidaan vaatia, jotta vakuutuk-

senottajan korvausvelvollisuus kolmatta henkilöä kohtaan 

tulee täytetyksi, tältäkin osin enintään kaskovakuu-

tusmäärään ja 66 §:n mukaisesti mahdollisesti korotettuun 

vastuumäärään asti, sekä

c. sen kulun tai kohtuullisen uhrauksen vahingon torjumiseksi 

tai rajoittamiseksi, joka vakuutuksenottajalla on ollut tai 

johon hän on sitoutunut ennen kuin hän on saanut vakuu-

tuksenantajalta tiedon siitä, että tämä haluaa käyttää tässä 

tarkoitettua oikeutta.

2. Vakuutuksenantajan hyväksi ei ensimmäisessä kappaleessa 

tarkoitetuissa tapauksissa lueta sitä, mitä vakuutetusta 

esineestä on jäljellä. Korvauksen suuruutta laskettaessa 

otetaan kuitenkin huomioon 17 §:n mukainen rikastumiskielto. 

3. Milloin vakuutuksenantaja vapauttaa itsensä enemmästä  

vastuusta, hänellä on oikeus lukea hyväkseen kyseessä ole- 

vasta vakuutuksesta maksamatta olevat erääntymättömät 

vakuutusmaksut. Jos vuotta lyhyemmäksi ajaksi otetun vakuu-

tuksen tai matkavakuutuksen vakuutuskirjassa on mainittu 

koko vuoden vakuutusmaksu, vähennetään mainitusta kor-

vauksesta vuosivakuutusmaksun ja suoritetun vakuutus-

maksun välinen erotus.

68 § KORVAUKSETTA JÄÄVÄT KUSTANNUKSET

1. Vakuutuksenantaja ei korvaa vakuutuksenottajan vaivannäköä, 

matkakustannuksia, asiamiehen käytöstä johtuvia kuluja eikä 

muitakaan vakuutuksenottajalle omien etujensa valvomisesta 

haverin tai korjauksen yhteydessä aiheutuneita menoja.

2. Milloin vakuutettuun esineeseen kohdistunutta vahinkoa ei kor-

vata, ei myöskään vahingosta johtuneita kustannuksia korvata.



Suomalaiset aluksen kaskovakuutusehdot 2001 (SKE 2001), tarkistettu 2022.08.0117

KORVAUSVAATIMUS JA SEN KÄSITTELY

69 § VAKUUTUKSENOTTAJAN TIEDONANTOVELVOLLI-
SUUS KORVAUSVAATIMUKSEN YHTEYDESSÄ

1. Vakuutuksenottajan tulee mahdollisimman pian antaa vakuu-

tuksenantajalle kaikki asiakirjat ja tiedot, joilla voi olla merki-

tystä vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden arvioimiseksi 

ja jotka ovat kohtuudella hankittavissa.

2. Jos vakuutuksenottaja haverin tai muun vakuutustapahtuman 

jälkeen vilpillisesti ilmoittaa, jättää ilmoittamatta tai salaa 

jonkin seikan, jolla on merkitystä vakuutustapahtuman arvio-

imiseksi, menettää hän vakuutustapahtumaan perustuvan 

oikeutensa korvaukseen, jollei olosuhteet huomioon ottaen 

katsota kohtuulliseksi, että korvaus tai osa siitä kuitenkin 

myönnetään.

3. Vakuutustapahtuman johdosta korvausta vaativan vakuu-

tuksenottajan on vakuutuksenantajan pyynnöstä annettava 

tarpeelliset tiedot muista mahdollisista vakuutuksista, joilla 

toinen vakuutuksenantaja on vakuuttanut saman etuuden 

saman vahingonvaaran varalta. Jos tämä laiminlyödään, eikä 

tietoja ole aikaisemminkaan annettu, vapautuu vakuutuk-

senantaja vastuusta.

70 § VAKUUTUKSENANTAJAN KORVAUSKÄSITTELY

1. Vakuutuksenantaja on velvollinen suorittamaan vakuutus-

sopimuksen mukaisen korvauksen kuukauden kuluessa siitä, 

kun hän on saanut ilmoituksen vakuutustapahtumasta. Jos 

ilmoitukseen ei ole liitetty 69 §:n ensimmäisessä kappaleessa 

mainittuja asiakirjoja ja tietoja, on vakuutuksenantaja velvol-

linen suorittamaan korvauksen 14 päivän kuluessa siitä kun 

hän on lisäselvityksen saanut.

2. Mikäli korvauksen määrä on kiistanalainen, vakuutuksenanta-

jan on kuitenkin maksettava kiistaton osa korvauksesta ensim-

mäisessä kappaleessa mainitun ajan kuluessa.

3. Mikäli korvausta ei suoriteta ensimmäisessä kappaleessa 

mainitussa ajassa, on vakuutuksenantajan maksettava viiväs-

tyneelle korvaukselle korkolain 4 §:n mukainen viivästyskorko 

laskettuna siitä päivästä, jona korvaus viimeistään olisi ollut 

maksettava.

71 § KORVAUKSEN MAKSAMINEN YHTEISESSÄ 
HAVERISSA

Milloin vahinko kuuluu yhteiseen haveriin ja on sen vuoksi haveriin 

osallisen kolmannen henkilön kokonaan tai osaksi korvattava, on 

vakuutuksenottajalla oikeus haverin selvitystä odottamatta saada 

kärsimästään vahingosta tämän vakuutuksen mukaan maksettava 

korvaus, kuitenkin sillä ehdolla, että vakuutuksenottaja on ryhtynyt 

kaikkiin toimiin, jotka voivat olla tarpeen toiselta haveriin osalliselta 

tulevaa osallistumismaksua koskevan oikeuden säilyttämiseksi ja 

varmistamiseksi. Jos osallistumismaksu jää tällaisen toimenpiteen 

laiminlyönnin vuoksi saamatta, on vakuutuksenottaja vastuussa 

vakuutuksenantajalle siitä osallistumismaksusta, joka tästä syystä 

jää saamatta.

72 § HAVERIKULUJEN KORKO

Vakuutuksenantaja suorittaa korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista 

vuotuista korkoa vakuutuksenottajan maksamille yksittäisestä 

haverista johtuneille vakuutuksesta korvattaville kuluille siitä 

päivästä, jona lasku on maksettu, siihen päivään, jona vakuutuk-

senantaja suorittaa korvauksen.

73 § KORVAUSENNAKKO JA VAKUUS

1. Vakuutuksenantaja ei ole velvollinen suorittamaan ennakkoa 

vakuutuksenottajan maksettavaksi lankeavan haverikulun 

suorittamiseksi. Jos vakuutuksenantaja kuitenkin suorittaa sel-

laista ennakkoa, on hänellä oikeus saada ennakosta korkolain 

3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa. Korko lasketaan 

ennakon maksupäivästä siihen asti, kunnes vakuutuksenantaja 

suorittaa haverista korvauksen.

2. Jos kolmas henkilö esittää vakuutuksenottajalle pelastus- 

palkkio- tai vahingonkorvausvaatimuksen ja jos sellaiselle  

korvausvaatimukselle vaaditaan vakuutta aluksen takavarikon 

välttämiseksi tai peruuttamiseksi, on vakuutuksenantajan 

asetettava vakuus mikäli vaatimuksen voidaan katsoa kuuluvan 

vakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan 

ole velvollinen asettamaan pelastuspalkkiovaatimukselle 

vakuutta, joka on suurempi kuin aluksen osuus pelastuspalkkiosta.

3. Vakuutuksenantajan suorittamaan ennakkoon tai asettamaan 

vakuuteen ei voida vedota todisteena vakuutuksenantajan  

korvausvelvollisuudesta.

74 § KUITTAUSOIKEUS VAKUUTUKSENOTTAJALTA 
OLEVAA SAAMISTA VASTAAN

1. Vakuutuksenantajalla on oikeus kuitata ennakko, korvaus, 

ristorno tai muu vakuutuksenottajalle maksettava vakuutus-

maksun palautus jokaisella erääntyneellä saamisella, joka 

hänellä on vakuutuksenottajalta.

2. Vakuutuksenantajan kuittausoikeudesta vakuutettua kohtaan 

säännellään 86 §:ssä.

75 § VALUUTTASÄÄNTÖ HAVERIKULUA KORVATTAESSA

1. Euromääräinen haverikustannus korvataan euroissa riippu-

matta siitä, missä valuutassa vakuutussopimus on solmittu.

2. Jos muu kuin euromääräinen haverikustannus on maksettu 

muussa kuin vakuutussopimuksen valuutassa, korvataan 

kustannus euroissa. Määrä muunnetaan euroiksi haveri-

kustannuksen maksupäivän virallisen myyntikurssin tai muun 

kohtuulliseksi katsottavan kurssin mukaan, tai, jos maksu 

ilman kohtuullista syytä on myöhästynyt ja kurssi noussut, 

sen päivän kurssin mukaan, jona haverikustannus olisi ollut 

maksettava. Milloin vakuutuksenantaja korvaa vielä maksa-

mattoman haverikustannuksen, muunnetaan määrä euroiksi 

vakuutuksenantajan korvauslaskelman antamispäivän valuut-

takurssin mukaan.

3. Jos haverikustannuksen valuutta on sama kuin vakuutusso-

pimuksen valuutta mutta ei euro, maksetaan korvaus vakuu-

tussopimuksen valuutassa.

4. Haverikustannuksella tarkoitetaan myös vakuutuksenottajan 

osallistumismaksua yhteiseen haveriin.
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KORVAUSVAATIMUS JA VANHENTUMINEN

76 § AIKA KORVAUSVAATIMUKSEN ESITTÄMISEEN 
VAKUUTUKSENANTAJALLE

Vakuutuksenottaja menettää oikeutensa korvaukseen, jollei vakuu-

tuksenantajalle tehdä ilmoitusta vahingosta vuoden kuluessa siitä 

kun vakuutuksenottaja, päällikkö tai konepäällikkö on havainnut 

vahingon tai heidän olisi pitänyt havaita vahinko, kuitenkin viimeis-

tään kolmen vuoden kuluessa vahingon sattumisesta.

77 § AIKA KORVAUSSELVITYKSEN VIREILLE SAATTA-
MISELLE

Jos vakuutuksenantaja on kokonaan tai osittain evännyt korvaus- 

vaatimuksen, sovelletaan 90 – 92 §:iä.

IRTISANOMINEN

78 § VAKUUTUKSENANTAJAN IRTISANOMISPERUSTEET

1. Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus 

lakkaavaksi ennen vakuutuskauden päättymistä seuraavissa 

tapauksissa:

a. kun osoittautuu, että alus on laadultaan niin heikko tai 

tehtäväänsä sopimaton, ettei sitä voida pitää merikel-

poisena tekemään sellaisia matkoja tai kuljettamaan sellai-

sia lasteja, mihin sitä käytetään

b. kun alusta käytetään tavalla, jonka sen tyyppiin, kokoon ja 

syväykseen sekä vuodenaikaan ja muihin olosuhteisiin näh-

den voi katsoa aiheuttavan muuta vaaraa kuin vakuutusso-

pimusta tehtäessä edellytettiin

c. kun alus on haverin johdosta tai muusta syystä tullut 

merikelvottomaksi eikä vakuutuksenottaja kohtuullisen 

ajan kuluessa saata sitä merikelpoiseen kuntoon

d. kun alus menee kielletylle kulkualueelle ilman, että asiasta 

on ilmoitettu vakuutuksenantajalle, tai sellaisissa olosuh- 

teissa, ettei kielletylle alueelle menoa voida 41 §:n toisen 

kappaleen mukaan katsoa sallituksi, tai jos vakuutuksenot-

taja laiminlyö aluksen katsastuttamisen 41 §:n neljännen 

kappaleen mukaisessa tapauksessa

e. kun alusta käytetään luvattomaan tuontiin tai vientiin tai 

muuhun laittomaan tarkoitukseen, ei kuitenkaan, jollei 

vakuutuksenottaja ole tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään 

tietää asiasta sellaisena ajankohtana, että hänen olisi ollut 

mahdollista siihen puuttua

f. kun sota syttyy eikä alusta ole vakuutettu sotavaaran 

varalta tai kun alus on vakuutettu sotavaaran varalta alem-

masta määrästä tai suppeammin ehdoin kuin mitä vakuu-

tussopimuksen mukaan on voimassa

g. kun vakuutuksenottaja vakuuttaa etuuden saman vaaran 

varalta muualla siitä huolimatta, että hän on ottanut 

vakuutuksenantajalta täyskaskovakuutuksen taksoitetusta 

arvosta

h. kun vakuutuksenottaja on tahallisesti tai törkeästä huo-

limattomuudesta aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa 

vahinkotapahtuman

i. kun alus rahdataan rahdinantajalle tietyksi ajaksi ja rahtauk-

sen on katsottava aiheuttavan muuta vahingonvaaraa kuin 

voidaan olettaa edellytetyn vakuutusta tehtäessä tai kun 

vakuutuksenottaja bareboat-rahtaa aluksen rahdinanta-

jalle tai kun vakuutuksenottaja lakkaa olemasta bareboat- 

rahdinantaja

j. kun alus pakko-otetaan valtion viranomaisen käyttöön.

2. Lisäksi vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus-

sopimus lakkaavaksi ennen vakuutuskauden päättymistä 

seuraavissa tapauksissa:

a. kun aluksen omistavan laivanisännistöyhtiön enemmistö 

siirtyy uudelle omistajalle

b. kun alukselle nimetään uusi manageri, joka omistajan tai 

varustajan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti 

tämän lukuun harjoittaa varustamotoimintaa tai osaa siitä, 

tai kun laivanisännistöyhtiön pääisäntä vaihtuu

c. kun vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin d) kun aluk-

sen arvo on vakuutuksen myöntämisen jälkeen muuttunut 

olennaisesti suhdannekäänteen vuoksi.

3. Sen lisäksi mitä ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa on 

sanottu, on vakuutuksenantajalla oikeus irtisanoa vakuu-

tussopimus lakkaavaksi ennen vakuutuskauden päättymistä 

seuraavissa tapauksissa:

a. kun vakuutuksenottaja vakuutussopimusta solmittaessa on 

antanut väärän tiedon myös siinä tapauksessa, että hän ei 

ole tiennyt eikä hänen olisikaan pitänyt tietää asian oikeaa 

laitaa 

b. kun vaara on lisääntynyt muutoin kuin ensimmäisessä ja 

toisessa kappaleessa mainitulla tavalla

c. kun vakuutuksenottaja on rikkonut suojeluohjetta ja on 

syytä pelätä, että suojeluohjetta ei vastaisuudessakaan 

noudateta

d. kun vakuutuksenottaja on vakuutustapahtuman sattumisen 

jälkeen antanut vakuutuksenantajalle vilpillisesti vääriä tai 

puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenanta-

jan vastuun arvioimiseksi.

4. Vakuutuksenantajan oikeudesta irtisanoa vakuutussopimus 

viivästyneen vakuutusmaksun maksamisen vuoksi sään-

nellään 52 §:n ensimmäisessä kappaleessa.

79 § VAKUUTUKSENOTTAJAN IRTISANOMISPERUSTEET

1. Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus 

ainoastaan niillä perusteilla, jotka mainitaan toisessa kap-

paleessa.

2. Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus 

lakkaavaksi ennen vakuutuskauden päättymistä

a. kun vakuutuksenantaja menee konkurssiin, joutuu selvitys-

tilaan tai velkasaneeraukseen

b. kun vakuutuksenottaja bareboat-rahtaa aluksen rahdinan-

tajalle tai kun vakuutuksenottaja lakkaa olemasta bareboat- 

rahdinantaja

c. kun aluksen arvo on vakuutuksen myöntämisen jälkeen 

muuttunut olennaisesti suhdannekäänteen vuoksi

d. kun vakuutuksenantaja ei maksa kiistatonta korvausta 

vakuutuksenottajalle näiden SKE 2001 -ehtojen mukaisesti

e. vakuutusyhtiölain nojalla fuusion tai vakuutuskannan siir-

ron yhteydessä.
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80 § IRTISANOMISMENETTELY JA IRTISANOMISAJAT

1. Vakuutuksenantajan tai vakuutuksenottajan on ilman aihee-

tonta viivästystä kirjallisesti irtisanottava vakuutussopimus 

saatuaan tietää 78 tai 79 §:ssä tarkoitetun irtisanomisperus- 

teen olemassaolosta. Jos vakuutuksenantaja tai vakuutuksen- 

ottaja tämän laiminlyö, menettää hän irtisanomisoikeutensa. 

Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan menetä irtisanomisoikeut-

taan, jos vakuutuksenottaja on vilpillisesti laiminlyönyt 27, 

30 tai 69 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuutensa. Vakuutuk- 

senottajan irtisanoessa vakuutussopimuksen 79 §:n toisen 

kappaleen e) -kohdan nojalla on irtisanomismenettelyyn 

sovellettava vakuutusyhtiölakia.

2. Kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta on käytävä ilmi irtisano-

misen peruste sekä ajankohta, jolloin sopimus lakkaa.

3. Kun vakuutuksenantaja irtisanoo vakuutussopimuksen perus- 

teilla, jotka mainitaan

a. 78 §:n ensimmäisessä kappaleessa, lakkaa vakuutuksen 

voimassaolo välittömästi sen jälkeen kun vakuutuksenan- 

taja on lähettänyt irtisanomisilmoituksen

b. 78 §:n toisessa ja kolmannessa kappaleessa, lakkaa vakuu-

tuksen voimassaolo 14 päivää sen jälkeen kun vakuutuk-

senantaja on lähettänyt irtisanomisilmoituksen.

4. Jos alus on merellä vakuutuksen päättyessä 78 §:n ensim-

mäisen, toisen tai kolmannen kappaleen mukaisesti, jatkuu 

vakuutuksen voimassaolo kuitenkin siihen asti, kunnes alus on 

ankkuroitu tai kiinnitetty tavanmukaisesti ensimmäiseen sata-

maan sekä 24 tuntia satamaan saapumisen jälkeen.

5. Niissä tapauksissa, jotka mainitaan 78 §:n ensimmäisen kap-

paleen b) ja i) -kohdissa sekä 78 §:n toisen kappaleen a) - 

c) -kohdissa, tulee vakuutuksenottajan ilman aiheetonta 

viivytystä tehdä asiasta ilmoitus vakuutuksenantajalle. Ilmoi-

tusvelvollisuudesta monivakuutustapauksessa on määräykset 

23 §:ssä ja 69 §:n kolmannessa kappaleessa.

6. Kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutussopimuksen perus- 

teilla, jotka mainitaan

a. 79 §:n toisen kappaleen a) -kohdassa, lakkaa vakuutuksen 

voimassaolo välittömästi sen jälkeen kun vakuutuksenot-

taja on lähettänyt irtisanomisilmoituksen

b. 79 §:n toisen kappaleen b) - d) -kohdissa, lakkaa vakuutuk-

sen voimassaolo 14 päivää sen jälkeen kun vakuutuksenot-

taja on lähettänyt irtisanomisilmoituksen

c. 79 §:n toisen kappaleen e) -kohdassa, lakkaa vakuutus ole-

masta voimassa vakuutusyhtiölain mukaisesti. 

81 § VAKUUTUSMAKSU VAKUUTUSSOPIMUSTA  
IRTISANOTTAESSA

1. Jos vakuutus vakuutuksenantajan 78 §:n ensimmäisen kap-

paleen d), e), g) tai h) -kohtien tai 78 §:n kolmannen kappaleen 

nojalla suorittaman irtisanomisen johdosta lakkaa ennen 

vakuutuskauden päättymistä, on vakuutuksenantajalla oikeus 

sen suuruiseen vakuutusmaksuun, joka vakuutuksesta olisi 

peritty myönnettynä aikavakuutuksen osalta vain sille ajalle 

ja matkavakuutuksen osalta vain sille lyhyemmälle matkalle, 

jonka ajan vakuutus on ollut voimassa.

2. Jos vakuutus muusta kuin ensimmäisessä kappaleessa  

mainitusta syystä lakkaa ennen sovitun vakuutuskauden 

päättymistä, lasketaan vakuutusmaksu vain siltä ajalta, jonka 

vakuutus on ollut voimassa.

3. Vakuutuksenantajan on palautettava vakuutuksenottajalle se 

osa vakuutusmaksusta, johon hänellä ensimmäisen tai toisen 

kappaleen mukaan ei ole oikeutta.

4. Vakuutusmaksun laskemisesta siinä tapauksessa, että vakuu-

tus on irtisanottu vakuutusmaksun viivästymisen vuoksi, sään-

nellään 52 §:n ensimmäisessä kappaleessa.

HENKILÖT, JOIDEN HYVÄKSI VAKUUTUS ON 
VOIMASSA

82 § PANTINHALTIJAN JA MUUN KOLMANNEN HEN-
KILÖN ETUUDEN VAKUUTTAMINEN

1. Vakuutus ei ole voimassa muun kuin vakuutuksenottajan 

hyväksi, jollei muusta vakuutetusta ole tehty merkintää vakuu-

tuskirjaan tai sen erilliseen liitteeseen. Vakuutettu voi olla 

pantinhaltija tai muu kolmas henkilö.

2. Näiden SKE 2001 -ehtojen vakuutuksenottajaa koskevia sään-

nöksiä sovelletaan myös vakuutettuun seuraavin poikkeuksin:

a. vakuutetulla ei ole 27 §:n mukaista tiedonantovelvollisuutta 

sopimusta solmittaessa, jollei hän ole tiennyt, että hänen etuu- 

tensa on vakuutettu ensimmäisen kappaleen mukaisesti

b. vakuutetulla ei ole velvollisuutta maksaa vakuutusmaksua, 

jollei siitä nimenomaisesti ole sovittu

c. vakuutetulla ei ole oikeutta ristornoon tai muuhun vakuu-

tusmaksun palautukseen, jollei hän ole maksanut sitä 

vakuutusmaksua, jota ristorno tai muu palautus koskee

d. vakuutetulla ei ole oikeutta irtisanoa vakuutussopimusta 

lakkaamaan ennen vakuutuskauden päättymistä.

83 § VAKUUTETUN JA HÄNEN AVUSTAJIENSA  
SAMASTAMINEN

Vakuutuksenottajan ja hänen avustajiensa 49 §:n ja 50 §:n mukainen 

samastaminen on vastaavalla tavalla voimassa myös vakuutetun ja 

tämän avustajien välillä.

84 § USEAMMAN VAKUUTETUN SAMASTAMINEN

1. Vakuutuksenantaja ei voi vedota vakuutuksenottajaa tai vakuu-

tettua vastaan muun vakuutetun tahallisuuteen tai huolimat-

tomuuteen 49 §:ssä tarkoitettujen seikkojen osalta, jollei tällä 

muulla vakuutetulla ole aluksen käyttöön liittyvää päätösval-

taa. Vastaavanlaista samastamista, joka 50 §:n mukaan koskee 

vakuutuksenottajaa, sovelletaan tähän muuhun vakuutettuun.

2. Ensimmäisen kappaleen mukainen samastaminen koskee myös 

aluksen osaomistajaa.

3. Mikäli vakuutetulla on 82 §:n toisen kappaleen a) -kohdan 

mukainen tiedonantovelvollisuus, sovelletaan samastamiseen 

ensimmäistä ja toista kappaletta

85 § VAKUUTUKSENOTTAJAN JA VAKUUTETUN  
SAMASTAMINEN

Vakuutuksenantaja voi vedota vakuutuksenottajan tahallisuuteen 

tai huolimattomuuteen vakuutettua vastaan kuitenkin siten, että 

vakuutuksenottajan ja hänen avustajiensa samastamisen osalta on 

huomioitava 49 § ja 50 §. 



86 § KUITTAUSOIKEUS JA VAKUUTETUN ASEMA

Vakuutuksenantajalla on oikeus kuitata vakuutetulle suoritettava 

ennakko, korvaus, ristorno tai muu vakuutusmaksun palautus jokai-

sella erääntyneellä saamisella, joka hänellä on vakuutuksenotta-

jalta.

87 § ERITYISTEN ETUUKSIEN VAKUUTTAMINEN

1. Vakuutettu voi suojautua vakuutuksenantajan kuittausoikeutta 

vastaan erillisellä vakuutuksella.

2. Vakuutetulla on erikseen sovituilla ehdoilla oikeus pitää vakuu-

tus voimassa suorittamalla maksamattoman vakuutusmaksun. 

3. Vakuutettu voi suojata etuutensa erillisellä vakuutuksella siten, 

ettei vakuutuksenantaja voi kieltää olevansa vakuutetulle vas-

tuussa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu muun vakuutetun 

käyttäytymisen vuoksi 84 §:n mukaan. Sama koskee vakuutuk-

senottajan käyttäytymistä 85 §:n mukaan.

4. Kolmannen kappaleen mukaisessa vakuutuksessa ei vakuutuk-

senantajalla ole oikeutta kuitata saatavaa, joka tällä on vakuu-

tuksenottajalta tai muulta vakuutetulta.

5. Kolmannen kappaleen mukaisessa vakuutuksessa ei vakuutuk-

senantajalla ole 23 §:n tarkoittamaa oikeutta vastuunsa alen-

tamiseen tai siitä vapautumiseen.

6. Vakuutuksenottaja voi ottaa erillisen vakuutuksen siltä varalta, 

että aluksen vakuutus ei ole voimassa vakuutetusta riippuvista 

syistä. Vakuutuksenantajalla ei tällöin ole 23 §:n tarkoittamaa 

oikeutta korvauksen alentamiseen tai vastuusta vapautumi-

seen.

88 § ILMOITUSVELVOLLISUUS PANTTI- JA  
PIDÄTYSOIKEUKSIEN HALTIJOILLE

Vakuutuksenantaja on velvollinen ilmoittamaan pantti- tai pidä-

tysoikeuden haltijalle vastuunsa päättymisestä tai vastuuta 

supistavasta sopimuksesta tai toimenpiteestä vain siinä tapauk-

sessa, että hän nimenomaisesti on ottanut sen tehtäväkseen.

MERIVAHINGONLASKIJAN TOIMITTAMA
MERIVAHINGONSELVITYS

89 § KORVAUSASIAN SELVITYTTÄMINEN  
MERIVAHINGONLASKIJALLA

Suomen merivahingonlaskijan on selvitettävä korvausasia, jos 

vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja niin haluaa vakuutuk-

senantajan käsitellessä korvausvaatimusta 70 §:n mukaisesti

90 § HYLÄTYN KORVAUSVAATIMUKSEN SELVI-
TYTTÄMINEN MERIVAHINGONLASKIJALLA

1. Jos vakuutuksenantaja hylkää korvausvaatimuksen kokonaan 

tai osaksi, vakuutuksenantajan on ilmoitettava vakuutuksenot-

tajalle, että tämän on määräajassa annettava korvausvaatimus 

Suomen merivahingonlaskijan selvitettäväksi sen uhalla, että 

vakuutuksenottaja menettää oikeutensa vakuutuksenantajaa 

kohtaan. Määräajan on oltava vähintään vuosi laskettuna siitä, 

kun vakuutuksenottaja on saanut kirjallisen tiedon vakuutuk-

senantajan päätöksestä ja tästä määräajasta.

2. Vakuutuksenantajan on liitettävä korvauspäätökseensä vali- 

tusosoitus, josta käy ilmi määräaika, jonka kuluessa vaatimus 

on annettava Suomen merivahingonlaskijan selvitettäväksi.

91 § MERIVAHINGONLASKIJAN KUSTANNUKSET JA 
PALKKIO

Vakuutuksenantaja vastaa merivahingonlaskijan kustannuksista ja 

palkkiosta. Näin on myös silloin kun vakuutuksenottaja on pyytänyt 

selvitystä, jollei vakuutuksenottajan vaatimus ole ilmeisen perus- 

teeton.

92 § MERIVAHINGONLASKIJAMENETTELYSTÄ ASIANO-
SAISILLE AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

Asianosainen voi esittää vaatimuksen siitä, että vastapuoli vel-

voitetaan korvaamaan sille merivahingonlaskijamenettelystä 

aiheutuneet kulut. Tuolloin merivahingonlaskija voi päätöksessään 

velvoittaa asianosaisen korvaamaan menettelystä vastapuolelle 

aiheutuneet kulut kokonaan tai osittain ottamalla huomioon sovel-

tuvin osin sen, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään oikeuden-

käyntikulujen korvaamisesta. Tämä ei kuitenkaan koske merivahin-

gonlaskijan kustannuksia eikä palkkiota.
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LIITE

KULKUALUE

1.  Kiellettyä kulkualuetta ovat
1. arktiset kulkuvedet pohjoiseen 72° 00’ pohjoista leveyttä ja 

itään 45° 00’ itäistä pituutta sekä Grönlanti ja Jan Mayen 

2. Pohjois-Amerikan itärannikko sekä joet ja saaret pohjoiseen 

ja länteen linjasta 55° 00’ pohjoista leveyttä ja 60° 00’ län-

tistä pituutta Grönlannin eteläkärkeen

3. Pohjois-Amerikan länsirannikko sekä joet ja saaret pohjoi-

seen 54° 30’ pohjoista leveyttä ja länteen 130° 50’läntistä 

pituutta

4. Beringin meri ja Itä-Aasian kulkuvedet pohjoiseen 46° 00’ 

pohjoista leveyttä ja länteen 180° 00’ pituutta ja sieltä 

pohjoiseen linjasta 54° 30’ pohjoista leveyttä ja 150° 00’ 

läntistä pituutta, sen jälkeen kulkuvedet pohjoiseen 54° 30’ 

pohjoista leveyttä aina 130° 50’ läntistä pituutta saakka

5. kulkuvedet etelään 50° 00’ eteläistä leveyttä sekä Prince 

Edwardin ja Crozet’n saaret sekä Kerguelensaaret, kuitenkin 

siten, että Kap Hornin niemen kierto ja kulku Magalhaesin 

salmen läpi sekä liikenne Falklandin saarille ovat sallittua 

kulkualuetta, sekä

6. kulkuvedet, joissa majakat on sammutettu tai majakka- 

alukset poistettu jääolosuhteiden johdosta

2.  Ehdollista kulkualuetta ovat
1. Vienan meri linjan Kap Sviatoi – Kap Kanin sisäpuolella 

aikana 1.11. – 11.5.

2. St. Lawrence -lahti seuraavien linjojen sisäpuolella: Cape St. 

Charles – Cape Bauld, Cape North – Cape Ray ja Port Mul-

grave – Port Hastings sekä St. Lawrence -joki Montrealista 

itään aikana 1.12. – 5.4.

3. Pohjois-Amerikan sisäjärvet ja kulkuvedet Montrealista 

länteen

4. kulkuvedet Cape St. Charlesista 55° 00’ pohjoista leveyttä asti.


