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    VAHINKOILMOITUS JA KORVAUSHAKEMUS 
    petoeläimen aiheuttamien viljelys-, eläin- ja   

       irtaimistovahinkojen korvaamiseksi vuodelta 20       
 
 
KORVAUKSEN HAKIJA TÄYTTÄÄ  Viranomaisen vastaanottomerkinnät 
Suurpetovahingosta on ilmoitettava viipymättä 
(Riistavahinkolaki 105/2009) vahinkopaikkakunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 
Suurpetovahinkokorvausta on haettava hakijan 
kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta 
kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin 
valmistumisesta. 
 
 
 
 
 
1. KORVAUKSEN HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT* 
1.1 Nimi 1.2 Henkilötunnus ja/tai yritystunnus 

            
1.3 Tilatunnus 1.4 Korvauksen hakijan kotikunta 

            
1.5 Puhelinnumero 1.6 Sähköposti 

            
1.7 Jakeluosoite 1.8 Postinumero ja -toimipaikka 

            
1.9 Pankkitilin (IBAN) numero  1.10 Pankin BIC-koodi 

            
 
2. VAHINKOTIEDOT 
2.1 Tilan nimi ja RN:o 2.2 Kunta  2.3 Kylä 

                  
2.4 Vahinkoalueen tarkka sijainti (Peruslohkotunnus/ karttakoordinaatit/ peruskarttakopio kohteesta tms.) ** 

Pohjoinen koordinaatti Itäinen koordinaatti 
                  
2.5 Korvaushakemus koskee  

 peltoviljelmää  kotieläintä eläinten pitoon käytettyjä rakenteita 

 puutarhaviljelmää  viljeltyä eläintä muuta elotonta irtaimistoa 

 taimistoviljelmää  hunajasatoa   

 koottua satoa     
Korvausta porovahingosta haetaan erillisellä lomakkeella numero 149. 
2.6 Vahingon tapahtumisajankohta (pp.kk.vvvv, ellei tarkkaa aikaa tiedetä, arvio vk ja vuosi) 

      
2.7 Vahingon aiheuttaja 

 karhu             susi               ahma            ilves            tunnistamaton/muu peto 
2.8 Sanallinen selostus vahingosta (Viljelysvahingossa ainakin kasvilaji, vahinkopinta-ala ja tuhoutuneen sadon määrä; 
eläinvahingossa eläinlaji ja eläinten määrä; irtaimistovahingossa irtaimiston laji ja määrä) 
      

Vahinkoilmoitus vastaanotettu, pvm  Vastaanottaja 

    
Kunta Dnro Liitteitä 

   kpl 

Korvaushakemus vastaanotettu, pvm  Vastaanottaja 

    
Kunta Dnro Liitteitä 

             kpl
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2.9 Edellä mainituista vahingoista 

 en saa / en ole saanut korvausta vakuutuksen perusteella 

 en saa / en ole saanut korvausta muun lainsäädännön perusteella 

 saan / olen saanut korvausta ______________________________________ vakuutusyhtiöltä ______________ euroa 

vakuutuksen numero _____________________________________ 

 saan / olen saanut korvausta muun lainsäädännön perusteella. Mistä: _________________________  ___________euroa
2.10 Mitä on tehty vahinkojen estämiseksi 

 Ei mitään 

 On, tehty, mitä __________________________________________________________________________________ 
2.11 Onko hakija pyytänyt saman kalenterivuoden aikana arviointia petoeläinten aiheuttamasta toisesta vahingosta? 

 Ei 

 On, vahinkoaika ja -kunta ___________________________________________________________________________ 

2.12 Korvauksen hakija on suorittanut kunnalle arviointikustannukset _____________ euroa,  pvm ____/____ 20____ 

2.13 Haettavan korvauksen suuruus (arvio) _______________ euroa 
 

3. ALLEKIRJOITUS 

 Haen vahingon maastotarkastuksen perusteella määräytyvää korvausta suurpetoeläimen aiheuttamasta vahingosta. 
 
Pyydän maaseutuelinkeinoviranomaista suorittamaan riistavahinkolain (105/2009) 24 §:n mukaisen maastotarkastuksen 
vahinkopaikalla ja arvioimaan vahingon. Allekirjoittanut sitoutuu suorittamaan mahdollisesti perittävän maastotarkastusmaksun, 
joka korvataan vahingonkärsijälle, jos vahinko korvataan riistavahinkolain (105/2009) mukaan. 
 
Paikka ja aika Korvauksen hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys (Jos hakijana on yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä, 

kaikkien allekirjoitukset tai valtakirjat.) 

            
 
 
LIITTEET 
Arviokirjoja        kpl 

Karttoja        kpl 
Vahinkoalueen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen arvio vahingon määrästä sekä lausunto hakijan 
kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle       kpl 
 
 
* Jos hakija on viljelijä, joka on ilmoittanut yhteystietonsa lomakkeella 101D Maatilan osalliset, tällä 
lomakkeella ei voi ilmoittaa yhteystietojen muutoksista. Muutokset aiemmin ilmoitettuihin tietoihin on tehtävä 
lomakkeella 101D. 
** Jos vahinkopaikan tarkan sijainnin määrittämisessä käytetään karttakoordinaatteja, käytettävä KKJ:n 
yhtenäiskoordinaatistoa. 
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