Avustuksen hakeminen vuonna 2019 aiheutuneesta rauhoitetun lajin
aiheuttamasta vahingosta
Ympäristöministeriö edistää rauhoitettujen lajien suojelua myöntämällä avustuksia rauhoitettujen
eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Maksettavat avustukset perustuvat
ympäristöministeriön päätökseen rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen
korvaamiseksi maksettavista avustuksista (1626/1991). ELY-keskukset myöntävät avustukset
ympäristöministeriön vuosittain valtion tulo- ja menoarviossa vahvistaman määrärahan puitteissa.
Vuonna 2019 aiheutuneista, rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista tulee hakea avustusta
ELY-keskuksilta vuoden 2019 joulukuun loppuun mennessä. Jos loppuvuoden 2019 aikana
sattunut vahinko pystytään todentamaan vasta keväällä 2019, hakemuksen voi näissä tapauksissa
jättää toukokuun 2020 loppuun mennessä.
Avustuksia voidaan myöntää maa-, metsä- ja kalataloudelle ja rakennuksille aiheutuneista
vahingoista.
Avustushakemuksesta on käytävä ilmi:
 Minkä eläinlajin aiheuttamista vahingoista on kysymys
 Milloin ja missä vahinko on tapahtunut
 Vahingon laatu ja määrä sekä
 Saako hakija ja missä määrin korvausta vakuutuksen perusteella tai korvausta muun
lainsäädännön perusteella
 Hakemukseen tulee liittää vahingon korjaamisesta aiheutuneiden materiaalikulujen kuitit
Yleisiä ohjeita korvausten hakemiseksi:
 ELY-keskuksen myöntämän avustuksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on
käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen
laajenemisen
 Tukikelpoisia kustannuksia ovat vahinkotapahtuman suorana seurauksena aiheutuneiden vahinkojen
kustannukset
 Työkulut eivät ole tukikelpoisia kustannuksia
 Lausunnon hankkimisesta aiheutuneet kulut ovat tukikelpoisia
Tuen myöntävän viranomaisen hyväksymän riippumattoman asiantuntijan tulee aina todentaa vahingot. Vahingot
voidaan näyttää toteen seuraavasti:
 Maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto satovahinkoarviosta
 Rakennustarkastajan lausunto rakennusvahingoista
 Luonnontieteellisen keskusmuseon tai muun tahon lausunto kalanviljelylaitokselle vahinkoa aiheuttavien
lintulajien yksilömääristä
 Kunnallisen eläinlääkintäviranomaisen tai petoyhdysmiehen lausunto eläinvahingoista ja sen aiheuttajasta
Ohjeita maatalousvahinkojen todentamiseen ja arvioimiseen:


Arvioon (vahinkoprosenttiin ja vahinkoalaan) ei saa sisällyttää mahdollisia muista vahingonaiheuttajista
kuten sääolosuhteista tai kylvö- tai kasvinsuojeluvirheistä johtuneita vahinkoja eikä alueita, joilla ei em.
syistä johtuen kasva mitään.Todellisen sadonmenetyksen arvioimiseksi arviointiajankohdalla on merkitystä.

Satokauden lopussa tai sen jälkeen monivuotisille kasveille (kuten mansikka) tapahtuneet vahingot on
suositeltavaa arvioida uudelleen seuraavana keväänä kasvukauden alettua. Joskus voidaan todeta, että
kasvusto on lähtenyt vahingoista huolimatta normaaliin kasvuun.


Vahinkoarvion on perustuttava ainoastaan arviointihetkellä todettavissa olevaan tilanteeseen.



Maataloudelle aiheutuneet vahingot lasketaan maaseutuviraston kasvilajien yksikköhinnoista ja
normisadoista antamien määräysten perusteella niin, että avustuksen määrä lasketaan kolmen
vahinkovuotta edeltävien yksikköhintojen ja normisatojen keskiarvona. Ympäristöministeriö toimittaa
kolmen vuoden yksikköhintojen ja normisatojen keskiarvotaulukot ELY-keskuksiin ja
maatalousviranomaisille vuoden loppuun mennessä.

Keinoja estää vahinkoja on kuvattu Rauhoitettujen lintujen aiheuttamat haitat – mitä voin tehdä? –verkkosivuilla:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rauhoitettujen_lintujen_aiheuttamat_haitat__mita_voin_tehda
Paalivahingot ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana. Niitä on kuitenkin mahdollista estää ja vähentää erilaisin,
helposti toteutettavien keinojen avulla:
 Säilytä paalit pystyasennossa, jolloin paksuin muovikerros on ylöspäin. Lintu nokkii yläosaa herkimmin ja
vahva kerros estää muovin rikkoutumisen.
 Käytä vahvaa muovia aina, kun varastoit paaleja kevääseen tai alueella, jolla on lintuja jo ennestään.
 Käytä erillistä suojaverkkoa tai pressua paikoissa, joissa on ollut aiemmin lintutuhoja tai aja paalit
tilakeskukseen syksyllä tuhojen välttämiseksi.
 Paalien säilyttäminen suojattuna metsänreunassa avoimen pellon sijaan voi vähentää vahinkoja.
 Mikäli reikiä havaitaan, tee paikkaus heti. Paalien kuntoa tulee seurata etenkin paalauksen jälkeen.
 Värillinen muovi vähentää nokkimista.
 Paalit voidaan myös venetervata
Täytetty avustuksenhakulomake toimitetaan sähköpostitse (ensisijainen) tai kirjallisesti oman alueen ELY-keskuksen
kirjaamoon.
Lisätietoja antavat:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Hannu Mahla, 0295 027 874
Etelä-Savon ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Jukka Välijoki, 0295 024 243
Hämeen ELY-keskus: ylitarkastaja Esa Pynnönen, 0295 025 219
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: luonnonsuojelubiologi Tuula Tanska, 0295 029 291
Kainuun ELY-keskus: ylitarkastaja Jouko Saastamoinen, 0295 023 889
Keski-Suomen ELY-keskus: biologi Aulis Jämsä, 0295 024 749
Lapin ELY-keskus: ylitarkastaja Taina Kojola, 0295 037 379
Pirkanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Marika Koskinen, 029 503 6029
Pohjois-Karjalan ELY-keskus: luonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen, 0295 026 214
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: ylitarkastaja Tupuna Kovanen 0295 038 357
Pohjois-Savon ELY-keskus: ympäristöylitarkastaja Antti Lammi, 0295 026 819
Uudenmaan ELY-keskus: lakimies Tapio Korhonen, 0295 021 408
Varsinais-Suomen ELY-keskus: ylitarkastaja Olli Mattila, 0295 022 902
Sähköposti, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

