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Toimintaohje suurpetojen aiheuttamien

vahinkojen korvaamiseen

1. Suurpedoiksi lasketaan karhu, susi, ahma, ja ilves. Riistavahinkolain nojalla korvataan
myös hirven, valkohäntäpeuran, kuusipeuran, saksanhirven, metsäpeuran, ja
japaninpeuran aiheuttamat vahingot

2. Korvattavat vahingot
o viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
o eläinvahingot kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä

eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville
rakenteille

o irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle

3. Vahinkoilmoitus on tehtävä aina vahinkokunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
o Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden alaisuuteen kuuluvat Askola,

Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

4. Ilmoita vahingosta heti sen havaittuasi, kuitenkin viimeistään 3 päivän kuluessa.
Myöhemmin saapuneet hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti, eli niitä ei
automaattisesti enää hyväksytä.

5. Vahinkoilmoituksen voi jättää puhelimitse, sähköpostitse tai asioimalla
toimistollamme. Huomioithan ilmoitusta lähettäessäsi, että sen perille tulo on
lähettäjän vastuulla. Vahinkoilmoituksen voi tehdä joko lomakkeella 131
(petovahingot), tai 148 (hirvivahingot) tai vapaamuotoisesti, mutta silloin siitä tulee
löytyä riistavahinkolain 23§:n mukaiset asiat (löydät ne täältä)

o Puhelinnumeromme on 040 314 5266
o Sähköpostiosoitteemme maaseutu(at)mantsala.fi

6. Korvauksen saamisen edellytyksenä on maaseutuelinkeinoviranomaisen suorittama
maastotarkastus. Tarkastuksella arvioidaan ja todetaan vahinko, sekä laaditaan arvio
vahingon korvauksista. Maastotarkastuksella saa olla mukana
riistanhoitoyhdistyksen edustaja, ja usein se on myös erittäin suotavaa.

7. Maastotarkastuksesta peritään maksu, joka on 30 euroa tehtävään käytettävää
alkavaa tuntia kohti, kuitenkin enintään 150 euroa vahinkotapahtumaa kohti. Lisäksi
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laskutetaan mahdolliset matkakustannukset. Nämä kustannukset kuitenkin
korvataan hakijalle, jos vahinko korvataan riistavahinkolain mukaan.

8. Vahinkoarvioinnin valmistumisen jälkeen hakijalla on kuukausi aikaa toimittaa
virallinen korvaushakemus maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tämä tapahtuu
lomakkeella 131.(petovahingot) tai 148 (hirvivahingot). Jos kuitenkin teit
vahinkoilmoituksen jo kyseisellä lomakkeella, ei uutta lomaketta tarvitse enää tehdä,
sillä se on samalla myös korvaushakemus.

9. Korvaus maksetaan, jos korvattavan määrän yhteissumma ylittää 170
euroa/hakija/kalenterivuosi.

10. Ruokavirasto maksaa eläin- ja irtaimistovahingot heti käsittelyn päätyttyä, mutta
viljelysvahingot vahinkovuotta seuraavana keväänä.

Lisätietoja, ja tarkemmat ohjeet löydät täältä:
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/kalastus-metsastys-ja-
villielaimet/vahingonkorvaukset/petovahingot/


