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Sään ääri-ilmiöt 

vakuutusliiketoiminnassa, 

nykytilanne ja tulevaisuus
If Vahinkovakuutus

Mika Viipuri

16.5.2013

Palo-, murto-, vuoto- ja 

myrskyvahinkokorvaukset

Asta, Veera, Lahja, Sylvi
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Viime vuosien rankkasadevahingot 

Rankkasadevahinkojen piirteitä; 

• Vahingot kohdistuvat yksittäisistä rakennuksista aina 
kaupunginosiin – lähes kaikki kohteet voivat vaurioitua 

• Suurimmat riskit taajamatulvissa! 

� Vaasa 2003 (24 kiinteistöä vaurioitui)

� Riihimäki 2004 (55 kiinteistöä vaurioitui)

� Kouvola 2004 (50 kiinteistöä vaurioitui)

� Helsinki 2005 (meriveden nousu)

� Kotka 2005 (meriveden nousu)

� Pirkkala 2005 (40 kiinteistöä vaurioitui)

� Pori 2007 (yli 1000 vahinkoilmoitusta, noin 10 M€ ) 

• Kööpenhamina 2.7.2011 

� Oman suuruusluokkansa vahinko Pohjoismaissa

3

Poikkeuksellinen rankkasade mahdollinen missä vain Suomessa.

Pori oli ensimmäinen tämän mittakaavan vahinko Suomessa.

Vakuutusalalle;

minkälainen kaupunkitulva on riskinä Suomessa

vahingontorjunnan mahdollisuudet 

keskivahinkoihin vaikuttavat tekijät

korjaus- ja kuivaustekniikan rajallisuus

mitä asiakkaat odottavat vakuutuksilta 

mahdollisuus yhtäaikaisuuteen jokitulvan kanssa

Viranomaispuolella tunnistettiin yhteistyön kehittämistarpeita sekä 

pelastustoimen, että varautumisen puolella.

Kunnallistekniikan haasteet selkeästi esille.

Kaupunkisuunnittelun merkitys.

Ehdoton tarve parantaa ennustamista ja tiedottamista (mm. 

RAVAKE)

Mitä Porin rankkasadetulva 12.8.2007 opetti 

vakuutusalalle?
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Property Denmark

Pictures and video of the cloudburst on July 2nd and 3rd

Video link:

• Cloudburst 1

Copenhagen

16

Kuvaa ei voi näyttää nyt.

• More than 120 mm in 2 hours

• Total figures; 91 000 losses, 4,9 BDKK

• Businesses 21 000 losses, 3,2BDKK 

Video link:

• Cloudburst 2

Cloudburst on July 2nd

New economic reform 

22

In this new economic reform 2,5 Billion DKK has been earmarked for improvement of 

sewerage and drainage in DK, primarily in the big cities.

It’s a requirement that the full amount has to be used for exactly this purpose, as to 

prevent damages in the future, like last years cloudburst over Copenhagen.

Estimated insured losses

• ~  650 M€ (Swiss Re Sigma no 2)
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Keskivahinkoja erilaisissa 

luonnonilmiössä!
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Vesistötulva

Laaja-alainen

myrskyvahinko

Rankkasade-

tulva

Merivesitulva

Keskivahingossa 

mukana myös 

infravahingot

Keskivahingossa  mukana paljon 

metsävahinkoja, muuten 

tyypillisiä myrskyn aiheuttamia 

särkymisvahinkoja

Omakotitalojen 

kastumisia 

taajama-alueella, 

niin maan pinnalta kuin

viemäreiden kauttakin

Rakennusten kastumisia, Rakennusten kastumisia, 

näissä mukana paljon 

vapaa-ajanasuntojen 

vahinkoja

Voimakas myrskyvahinko asutuskeskuksessa?

Viemäreiden kautta tulvimiset – sekaviemäröidyt alueet?

Rannikkotulvan laajuus?

Nykytilanne esimerkki;
Luonnonilmiöturva  Koti- ja kiinteistövakuutuksessa

Luonnonilmiöturva

Myrsky Rakeet Poikkeukselliset tulvat

Vesistötulva

1 / 50v

Merivesitulva

1 / 50v

Rankkasade

30 / 75mm
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Lisäksi  AR turvasta korvataan;

• poikkeuksellisia sääilmiöitä

• maanjäristykset

• tuhkapilvivahingot rajallisesti

Mitä luonnonilmiöitä tyypillisesti ei 

korvata?
• lumen painon aiheuttamat vahingot, 

pääsääntöisesti ei korvattavia

• lumen ja jään liikkumisen aiheuttamat 

vahingot kattorakenteille

• jäiden liikkuminen

• tavanomainen sade

• maanvyörymä, kun ei kytköstä ilmiöön

• maan liikkuminen, esim. routiminen tai 

kuivuus

Rakennusten tulee kestää 

tavanomaiset  sääilmiöt! Vahingon tulee aina olla äkillinen ja odottamaton!

Voimakas tuuli 

Myrsky 

Rajuilma 

Trombi 

Syöksyvirtaus 
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Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas 

sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen.

Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta 

poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista 

tai lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadosta.

Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista merenpinnan nousua, joka 

johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksesta Tanskan 

salmissa.

Tulvavahinkona korvataan myös poikkeuksellisen vesistö- ja merivesitulvan 

seurauksena jään liikkumisesta aiheutuneet vahingot. 

www.vahingontorjunta.fi

Tulvatyypit FK:n malliehdon mukaisesti

• Ennuste tuulisuuden muuttumisesta;

• Ei dramaattista muutosta – tuulisempaan 

suuntaan ollaan menossa

• Ilmastomallit eivät mittaa tuulisuuden muutosta, 

voimakkaampia tuulia odotettavissa

• Laaja-alaisten matalapaineiden reitit muuttuvat

pohjoisemmaksi

• Routajakson lyhentyessä tuulituhot lisääntyvät 

vaikka tuulet pysyisivät ennallaan

• Lämpötilan ennustaminen epävarmaa;

• Luonnollinen vaihtelu suurta

• Mallintamisen epävarmuudet

• Päästöskenaarioiden erot suuria

• Ennustettu lämpeneminen +0,4C astetta 10v

• Talvikuukaudet lämpenevät – keskitalvella 

nollakelejä!

Muutos sateisuudessa näkyy hitaasti 

Tulevaisuudessa lauhoja ja sateisia talvia

Talvet vähälumisempia muutos nopeampi etelässä

Sademäärät lisääntyvät – kertasade lisääntyy

• Pakkasrapautuminen (rakentaminen?)

• Homeongelmat (energiamääräykset?) 

• Liukkauden seuraukset (kolarisumat?)

Vesistötulvissa kevättulvat yleisimpiä

• Kevättulvat pienenevät ja aikaistuvat

• Sateiden vaikutus tulviin lisääntyy –

sademäärien lisääntyessä

Syys- ja talvitulvat yleistyvät ja voimistuvat

• Virtaamien ajoitus muuttuu vesistöissä

• Hyydetulvat saattavat lisääntyä

• Suurten järvien laskujoissa lievää muutosta 

100 vuoden jaksolla

Eri ilmastoskenaarioiden välillä on suuret  
vaihteluvälit 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia vakuuttamiseen 

nykynäkemyksen mukaan?
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Kiinteistönomistajan varautuminen luonnonilmiöihin?

• Rakennusmääräysten noudattaminen.

• Pihan kallistukset kuntoon!  

• Salaojien ja avo-ojien kunnossapito!

• Hulevesien hallinta ja -järjestelmät kuntoon

• Lumien läjitykset kauemmas rakennuksista!

• Kiinteistöt kunnalliseen hulevesiverkkoon! 

• Takaiskuventtiilit riskialueilla– viemäritulvien estämiseksi! 

• Kellarivarastossa irtaimisto sijoitettava vähintään 10 cm:n korkeudelle 
lattian pinnasta

Kiinteistön tavanomainen huolto ja kunnossapito 
pääsääntöisesti riittää! Vaatimukset korostuvat tulevaisuudessa 
tulvariskialueilla.
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Tiedottamishaaste!

Asennehaaste!

Tulevaisuudenkuvaa vakuutusnäkökulmasta tulvien 

osalta!

• Vakuutusalalla uskotaan markkinaehtoisten ratkaisujen toimivan riskien 
kasvaessakin!

• Hinnat riskinmukaisemmaksi – tuotesisältö elää korvausmenon mukaan! 

• Jälleenvakuutus, riskinhallinta, UW – yhtiön kantokyvyn mukaan.

• Turva saatavilla kaikille – Imagohaaste, jos kuluttajien odotukset eivät  täyty!  

• Poikkeuksellisuuden määrittely kehittyy kokemuksen kautta (1/50v., 30/75mm)

• Viranomaisten määrittelyt lähtökohtana 

• ”Vääriin” paikkoihin rakennetut rakennukset - toistuvien  vahinkojen  
korvaaminen?

• Paineita kunnille ja kuntien infralle – roolit selkeiksi!

• Sekaviemäröinnit ja putkistojen mitoitukset, hulevesien hallinta ja imeytys 

• Aiheuttiko vahingon runsas sade vai alimitoitettu hulevesikapasiteetti?

• Lisää  suojausvaatimuksia  omistajille – omistajien tiedostettava riskin mahdollisuus!

• Hulevesien hallinta, järjestelmien kunnossapito, ennalta varautuminen

• Mahdollisuus laaja-alaiseen vahinkoon on olemassa

• Yhteistyöllä  saavutetaan enemmän

• Viranomaiset

• Vahingon hoito – jälkivahingot

• Tulvasuojelun näköala valtiontalouden säästöpaineissa
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Kiitos mielenkiinnosta


