
Ruokavirasto 1.9.2021 

Arviokirja hirvieläinten aiheuttamista viljelys- ja kotieläinvahingoista 

Maastotarkastuksen tekevä kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen vastaa arviokirjan täyttämisestä. 
Riistavahinkolaki 105/2009. 

1. Korvauksenhakijaa ja maastotarkastusta koskevat tiedot
Korvauksenhakijan nimi Tilatunnus 

Vahinkokunta Maastotarkastuspäivä 

Tarkastusajasta ja -paikasta on ilmoitettu: Päiväys Läsnä maastotarkastuksessa 
 korvauksenhakijalle 
 riistanhoitoyhdistyksen edustajalle 

2. Maastotarkastajan käsitys vahingoista
Korvaukseen oikeuttavia hirvieläimiä ovat hirvi, japaninpeura, kuusipeura, metsäpeura, saksanhirvi ja valkohäntäpeura. 

 Vahingot ovat osittain tai kokonaan hirvieläinten aiheuttamia. Liitteenä vahinkoarvio. 
 Vahingot eivät ole hirvieläinten aiheuttamia. 

Onko korvauksenhakija käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahinkojen syntymisen tai laajenemisen? 
 Kyllä   Ei 

Perustelut ja/tai suositellut toimenpiteet vahinkojen estämiseksi jatkossa:  

Lisätiedot: 

Valokuvia, karttoja tai muita liitteitä, kpl: 
Paikka ja aika Maastotarkastajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

3. Korvauksenhakijan käsitys vahingoista

 Hyväksyn maastotarkastuksen tuloksen. Hyväksyminen ei poista oikeutta muutoksenhakuun korvauspäätöksestä. 
 En hyväksy maastotarkastuksen tulosta.  

Paikka ja aika Korvauksenhakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

4. Riistanhoitoyhdistyksen edustajan käsitys vahingoista
Korvaukseen oikeuttavia hirvieläimiä ovat hirvi, japaninpeura, kuusipeura, metsäpeura, saksanhirvi ja valkohäntäpeura. 

 Vahingot ovat osittain tai kokonaan hirvieläinten aiheuttamia. 
 Vahingot eivät ole hirvieläinten aiheuttamia. 

 Hyväksyn maastotarkastuksen tuloksen.   En hyväksy maastotarkastuksen tulosta. Perustelut: 

Paikka ja aika Riistanhoitoyhdistyksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Hirvieläinten aiheuttamat viljelysvahingot 
Tilatunnus _______________________ Pvm _________________ 

Kasvusto, korvaus perustuu vahingon vuoksi menetetyn sadon määrään kasvulohkolla, kg 

Vahinko-
päivä 

Vahingon 
aiheuttaja Perus- ja kasvulohko Kasvi Vahinko-

ala, ha 
Vahinko-

% 

Normi-
sato 

kg/ha 

Menetetty sato, 
kg 

Yksik-
köhinta 

e/kg 

Menetetyn sa-
don arvo, euroa 

Säästyneet  
kustannukset, 

euroa 

Vahingon arvo, 
euroa 

            

            

            

            

            

            

Taimet, korvaus perustuu vahingon vuoksi tuhoutuneiden puutarha- ja taimitarhakasvien määrään, kpl 
Vahinko-
päivä 

Vahingon  
aiheuttaja 

Perus- ja kasvulohko / 
vahinkopaikka Kasvi Tuhoutuneet 

taimet, kpl 
Yksikköhinta 

e/kpl 
Tuhoutuneiden taimien 

arvo, euroa 
Vahingon arvo,  

euroa 

        

        

Koottu sato, korvaus perustuu vahingon vuoksi tuhoutuneen kootun sadon (esim. rehupaalit- ja aumat) määrään, kg 
Vahinko-
päivä 

Vahingon  
aiheuttaja Vahinkopaikka Kasvi Tuhoutunut sato, 

kg 
Yksikköhinta 

e/kg 
Tuhoutuneen sadon 

arvo, euroa 
Säästyneet  

kustannukset, euroa 
Vahingon arvo,  

euroa 

         

         

         
 

Lisätietoja, esim. selvitys arviointimenetelmistä:  

Tummennettuja kohtia ei tarvitse täyttää. Jos ne täytetään, normisatoina ja yksikköhintoina käytetään viimeisimpiä, Ruokaviraston määräysten mukaisia arvoja. Lopulliset arvot voivat kuitenkin poiketa tässä esitetystä, koska 
Ruokavirasto määrittää kasvien normisadot ja yksikköhinnat vasta vahinkovuotta seuraavana keväänä. Lisäksi korvausta maksettaessa otetaan huomioon mm. vahingosta vakuutuksesta tai muulla perusteella saatu korvaus sekä 
EU:n de minimis -ehdot. Jos vahinko korvataan, korvataan korvauksenhakijalle myös kunnan perimä maastotarkastusmaksu. Riistavahinkolaki (105/2009) 9-10 §.
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Hirvieläinten aiheuttamat kotieläinvahingot 

Tilatunnus _______________________ Pvm _________________  

Kuollut tai vahingon takia lopetettu kotieläin  

Vahinkopäivä Vahingon 
aiheuttaja Eläin Eläimen arvo¹, 

euroa 

Määrä, jolla eläintä 
voidaan käyttää 
hyödyksi, euroa 

Vahingon arvo, 
 euroa 

      

      

      

      

Vahingoittunut kotieläin, korvataan enintään eläimen käypään arvoon¹ saakka 

Vahinkopäivä Vahingon  
aiheuttaja Eläin Eläinlääkintäkustannukset Vahingon arvo, 

 euroa 

     

     

     

     

 
Lisätietoja 

¹ Eläinvahinkojen enimmäiskorvausarvoina käytetään MMM:n asetuksen mukaisia käypiä arvoja. Jos vahinko korvataan, korvataan 
korvauksenhakijalle myös kunnan perimä maastotarkastusmaksu. Riistavahinkolaki (105/2009) 9 ja 11 §. 
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