Hakijan / Tilan nimi

Suomen riistakeskuksen merkinnät:
Rhy nro

Tilatunnus

Pvm

/

20

Tilan talouskeskuksen koordinaatit
Yhteyshenkilö

P

I

Suojattavien kohteiden (keskipiste) koordinaatit:

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

P

I

P

I

P

I

P

I

Sähköposti

Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle (tuplaklikkaa ruutua ja valitse ”valittu”)
Etelä-Häme
Pohjois-Häme
Varsinais-Suomi

Etelä-Savo

Kaakkois-Suomi

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Kainuu

Keski-Suomi

Rannikko-Pohjanmaa

Lappi

Oulu

Satakunta

Pohjanmaa

Uusimaa

HIRVIELÄINAITAHAKEMUS (sähköaita)
Suomen riistakeskus voi myöntää perustellun hakemuksen pohjalta hakijalle materiaalit
erikoisviljelysten suojaamiseen. Sähköaidasta tehdään 5 vuoden vuokrasopimus tilallisen ja Suomen
riistakeskuksen välillä siten, että aitamateriaalit ovat Suomen riistakeskuksen omaisuutta, mutta ovat
tilanomistajan käytössä niin pitkään kuin tarve kohteen suojaukseen on olemassa. Vuokra-ajan päätyttyä
aitamateriaalien omistus- ja hallintaoikeus sekä ylläpitovastuu siirtyvät tilalliselle. Tämän
hakemuslomakkeen tarkoitus on auttaa aitamateriaalien tarkoituksenmukaista kohdentamista
vahingoille alttiisiin kohteisiin.
eläinlaji/t, jonka
takia aitaa
tarvitaan

suojattava kasvilaji, määrä ja arvo* (jatka tarvittaessa
lisätiedot seuraavalle sivulle)

kasvilaji

pinta-ala

arvo* (€)

1)
2)
3)
*Viljelyksen arvo määritellään kunkin kasvilajin kohdalla maaseutuviranomaisen vuosittain määrittelemän
korvausarvon mukaisesti.
Asiakaspalvelu
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lohkonumero

veräjä
valmista aitaa verkkovirta- aurinkokenno(oletus 1 /
(juoksumetriä)
paimen
akkupaimen
lohko)

yhteensä
Mikäli mahdollista, on huollon ja kustannusten kannalta eduksi hoitaa useita lohkoja samalla paimenlaitteella.
Sähköä voi esim. siirtää kaapelilla tierummun kautta seuraavalle lohkolle.
Lisätietoja:
Perustelut aidan tarpeesta ja selvitys aikaisemmista vahingoista, riistatilanteen kehittymisestä,
metsästyksestä sekä jo tehdyistä toimenpiteistä vahinkojen estämiseksi. Selvityksen voi antaa
myös erillisellä liitteellä.
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Hakemukseen tulee liittää lohkokartta, johon merkitään aidattavat alueet.
Lohkot sijaitsevat

kunnassa,

kylässä

Vakuutan annetut tiedot oikeiksi,
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Aitahakemuksen liitteineen lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla Suomen riistakeskuksen aluetoimistoon;
aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät riistakeskuksen kotisivuilta. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse.
Lohkokartat

kpl (pakollinen)

Kopiot vuokra- ja hoitosopimuksista tms. (tarvittaessa)
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto (tarvittaessa)
Muut liitteet; mitkä

Suomen riistakeskuksen aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät Suomen
riistakeskuksen internetsivuilta osoitteesta
https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/
Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla aluetoimiston sähköpostiin. Alueiden
sähköpostiosoitteet ovat muotoa [alue]@riista.fi.

Lisätietoja
Sähköiset hirvieläinaidat (muut kuin Varsinais-Suomi)
Valto Kontro
valto.kontro@riista.fi
029 431 2334
Sähköiset hirvieläinaidat (Varsinais-Suomi), Teräsverkkoaidat
Antti Rinne
antti.rinne@riista.fi
029 431 2344
Riistavahinkovastaava
Teemu Lamberg
teemu.lamberg@riista.fi
029 431 2212
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