ARVIOKIRJA
SUURPETOJEN AIHEUTTAMISTA VILJELYS-, ELÄIN- JA IRTAIMISTOVAHINGOISTA
Maastotarkastuksen tekevä maaseutuelinkeinoviranomainen vastaa arviokirjan täyttämisestä.
1. MAASTOTARKASTUSTA JA KORVAUKSEN HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT
1.1 Maastotarkastuspäivämäärä

1.2 Kunta ja kuntakoodi

1.3 Korvauksen hakijan nimi

1.4 Tilatunnus

2. MAASTOTARKASTUKSESTA ILMOITTAMINEN
Maastotarkastuksen ajasta ja paikasta ilmoitettu
Päivämäärä

Miten

Korvauksen hakijalle
Riistanhoitoyhdistyksen edustajalle
Ilmoittajan nimi
Korvauksen hakija ei ollut läsnä maastotarkastuksessa

Riistanhoitopiirin edustaja ei ollut läsnä maastotarkastuksessa

3. MAASTOTARKASTAJAN KÄSITYS VAHINGOSTA
Vahinko on kokonaan suurpetoeläinten aiheuttama
Suurpetoeläinten aiheuttaman vahingon osuus vahingosta on
Suurpetoeläimet eivät ole aiheuttaneet vahinkoa

__ %

Vahingon aiheuttaja
karhu

susi

ahma

ilves

tunnistamaton/muu peto

Lisätiedot

Paikka ja aika

Maastotarkastuksen suorittajan allekirjoitus ja nimenselvennys

4. KORVAUKSEN HAKIJAN KÄSITYS VAHINGOSTA
Hyväksyn maastotarkastuksen tuloksen

En hyväksy maastotarkastuksen tulosta

Perustelut

Paikka ja aika
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Korvauksen hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

5. RIISTANHOITOYHDISTYKSEN EDUSTAJAN KÄSITYS VAHINGOSTA
Vahinko on kokonaan suurpetoeläinten aiheuttama
Suurpetoeläinten aiheuttaman vahingon osuus vahingosta on __ %
Suurpetoeläimet eivät ole aiheuttaneet vahinkoa
Hyväksyn maastotarkastuksen tuloksen

En hyväksy maastotarkastuksen tulosta

Perustelut

Paikka ja aika

Riistanhoitoyhdistyksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Liitteet
Liite 1. Suurpetojen aiheuttamat viljelysvahingot

kpl
kpl

Liite 2. Suurpetojen aiheuttamat puutarha- ja taimistovahingot
Liite 3. Suurpetojen aiheuttamat eläin- ja irtaimistovahingot
Liite 4. Yhteenveto vahingoista
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Liite 1. SUURPETOJEN AIHEUTTAMAT VILJELYSVAHINGOT
PELTOVILJELMÄ JA KOOTTU SATO
Peruslohko
(nimi, no)

Kasvulohkon
tunnus

Kasvilaji

Vahinkoala,
ha

Vahinko
%

Tuhoutunut sato
kg

Normisato
kg/ha *

Yksikköhinta
e/kg*

Vahingon määrä
euroa

Vahingon
aiheuttaja **

Vahingon
ajankohta

Yhteensä
Huomautuksia (esim. kootun sadon linkitys peruslohkoon)

* Käytetään riistavahinkolain (105/2009) 10 § mukaisesti viljelyskasvien yksikköhintoina ja normisatoina satovahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (1214/2000)
tai sen nojalla taikka 3 momentin nojalla säädettyjä yksikköhintoja ja alueittaisia normisatoja. Maaseutuvirasto antaa tarvittaessa määräykset puutarha- ja
taimitarhakasvien sekä niiden viljelyskasvien yksikköhinnoista ja normisadoista, joista ei ole säädetty satovahinkolain nojalla.
** Riistavahinkolain (105/2009) mukaiseen korvaukseen oikeuttavia suurpetoja ovat karhu, susi, ahma ja ilves.
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Liite 2. SUURPETOJEN AIHEUTTAMAT PUUTARHA- JA TAIMISTOVAHINGOT
PUUTARHA- JA TAIMISTOVILJELMÄ SEKÄ KOOTTU SATO
PERUSTUU NORMISATOON (KG/HA)
Peruslohko

Kasvulohkon
tunnus

Kasvilaji

Vahinkoala,
ha

Vahinkoalalla
puita/pensaita
Kpl

Vahinko
%

Tuhoutunut sato
kg

Normisato
kg/ha *

Yksikköhinta
e/kg*

Vahingon
määrä euroa

Vahingon
aiheuttaja **

Vahingon
ajankohta

Ikä

Yhteensä
PUUTARHA- JA TAIMITARHAKASVIEN KÄYPÄ ARVO
PERUSTUU YKSITTÄISEN TUHOUTUNEEN KASVIN ARVOON
Peruslohko

Kasvulohkon tunnus

Kasvilaji

Kasvuala, ha

Ikä

Puita/pensaita kpl

Käypä arvo e/kpl *

Käypä arvo yhteensä
euroa

Vahingon
aiheuttaja **

Vahingon
ajankohta

Yhteensä
Huomautuksia

* Käytetään riistavahinkolain (105/2009) 10 § mukaisesti viljelyskasvien yksikköhintoina ja normisatoina satovahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (1214/2000)
tai sen nojalla taikka 3 momentin nojalla säädettyjä yksikköhintoja ja alueittaisia normisatoja. Maaseutuvirasto antaa tarvittaessa määräykset puutarha- ja
taimitarhakasvien sekä niiden viljelyskasvien yksikköhinnoista ja normisadoista, joista ei ole säädetty satovahinkolain nojalla.
** Riistavahinkolain (105/2009) mukaiseen korvaukseen oikeuttavia suurpetoja ovat karhu, susi, ahma ja ilves.
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Liite 3. SUURPETOJEN AIHEUTTAMAT ELÄIN- JA IRTAIMISTOVAHINGOT
KOTIELÄINVAHINKO
Eläin

Käypä arvo *

Tuotoksen
menetys euroa

Eläinlääkintäkustannukset
euroa

Määrä, jolla eläintä
voidaan käyttää
hyödyksi

Vahingon
määrä euroa

Vahingon
aiheuttaja **

Yhteensä
MEHILÄISET JA HUNAJASATO
Tuhoutuneiden pesien
lukumäärä

Yksikköhinta *

Vahingon määrä euroa

Vahingon aiheuttaja **

1-osastoisia pesiä
+ lisäosastoja
Yhteensä
Huomautuksia

Eläinvahingon määrä yhteensä
Määrä, jolla eläintä voidaan käyttää hyödyksi
Korvattavaa yhteensä

euroa
-

euroa
euroa

Lisäselvitys vahingosta (mm. syyt, seuraukset)

ELÄINTEN PITOON KÄYTETYT RAKENTEET (ESIM. AIDAT, RAKENNUKSET, VASTAAVAT
RAKENTEET)
Vahingon kohde

Korjauskustannukset euroa

Vahingon aiheuttaja **

Korvausarvo, korkeintaan se arvo, mikä
irtaimistolla oli vahingon tapahtuessa
euroa

Vahingon aiheuttaja **

Yhteensä
MUU ELOTON IRTAIMISTO
Vahingon kohde

Yhteensä
* Eläinvahingoissa eläinten käyvät arvot vahvistetaan riistavahinkolain (105/2009) 11 §:n mukaisesti Maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella.
** Riistavahinkolain (105/2009) mukaiseen korvaukseen oikeuttavia suurpetoja ovat karhu, susi, ahma ja
ilves.
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Liite 4. YHTEENVETO VAHINGOISTA

1. Peltoviljelmälle aiheutuneet vahingot

euroa

2. Kootulle sadolle aiheutuneet vahingot

euroa

3. Puutarha- ja taimistoviljelmän vahingot

euroa

4. Puutarha- ja taimitarhakasvien käypä arvo

euroa

5. Kotieläinvahingot

euroa

6. Mehiläiset ja hunajasato

euroa

7. Eläinten pitoon käytetyt rakenteet

euroa

8. Muu eloton irtaimisto

euroa

9. Maastotarkastuksen arviointikustannukset

euroa

Yhteensä

euroa

10. Vakuutuksen tai muun lainsäädännön nojalla maksettavat korvaukset -

euroa

Korvattavaa yhteensä

euroa

Paikka ja aika
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Allekirjoitus

