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ARVIOKIRJA HIRVIELÄINTEN AIHEUTTAMISTA METSÄVAHINGO ISTA  
 

Toimivaltainen metsäkeskus vastaa arviokirjan täyttämisestä. Metsäkeskus voi käyttää arvioinnissa apuna 
esteetöntä asiantuntijaa. Arviointi on tehtävä kolmen vuoden kuluessa vahingon syntymisestä.  
 
1. MAASTOTARKASTUSTA JA KORVAUKSEN HAKIJAA KOSKEVAT  TIEDOT 
1.1 Korvauksen hakijan nimi 1.2 Kemera -numero 

            

1.3 Maastotarkastuspäivämäärä 1.4 Kiinteistötunnus 

            

1.5 Maastotarkastuksen suorittaja 

      

1.6 Metsäkeskus 

      

 
2. VAHINGON MÄÄRÄ KUVIOITTAIN 

Kuvion 
numero 

 
Pinta-ala, 

ha 
 

Kasvu- ja laatu- 
tappiokorvaus, 

euroa 

Täydennys- tai 
uudelleenviljely- 
kustannukset, 

euroa 

Kuvion 
numero 

 
Pinta-ala, 

ha 
 

Kasvu- ja laatu- 
tappiokorvaus, 

euroa 

Täydennys- tai 
uudelleenviljely- 
kustannukset, 

euroa 

                                                

                                                

                                                

                                                

                              �             

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

Yhteensä                                            

 
KORVAUSEHDOTUS 
 

1. Kasvu- ja laatutappiokorvaus              euroa 
 

2. Täydennys- tai uudelleenviljelykustannukset (arvio)             euroa  
 

3. Maastotarkastuksen arviointikustannukset             euroa 
 

4. Vakuutuksen tai muun lainsäädännön nojalla maksettavat korvaukset -            euroa 
 

Korvattavaa yhteensä                              euroa 
 
Paikka ja aika Maastotarkastuksen suorittajan allekirjoitus 
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3. MAASTOTARKASTUKSESTA ILMOITTAMINEN 
Maastotarkastuksen ajasta ja paikasta ilmoitettu 

 Päivämäärä  Miten 

Korvauksen hakijalle              

Riistanhoitoyhdistyksen edustajalle              

 

Ilmoittajan nimi                    
 
Läsnä maastotarkastuksessa  Korvauksen hakija  Riistanhoitoyhdistyksen edustaja 

 
4. KORVAUKSEN HAKIJAN KÄSITYS VAHINGOSTA 
 

 Hyväksyn maastotarkastuksen tuloksen  En hyväksy maastotarkastuksen tulosta 
 
Perustelut 

      

      

Paikka ja aika Korvauksen hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

            

 
5. RIISTANHOITOYHDISTYKSEN EDUSTAJAN KÄSITYS VAHINGOSTA 

 Vahinko on kokonaan hirvieläinten aiheuttama  
 Hirvieläinten aiheuttaman vahingon osuus vahingosta on       % 

 Hirvieläimet eivät ole aiheuttaneet vahinkoa 
 

 Hyväksyn maastotarkastuksen tuloksen  En hyväksy maastotarkastuksen tulosta 
 
Perustelut 

      

      

Paikka ja aika Riistanhoitoyhdistyksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

  

            

 
Liitteet 

Kartta arvioiduista kuvioista       kpl 

Kuviokohtainen maastotarkastuslomake       kpl 
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