SOPIMUS LIIKENTEESSÄ VAMMAUTUNEIDEN JA KUOLLEIDEN ELÄINTEN
JÄLJESTÄMISESTÄ JA TALTEENOTOSTA

Sopimuksen osapuolet:

Rautjärven riistanhoitoyhdistys ja sen alueen metsästyseurat ja
seurueet

Sovittava asia:

Hirvieläinten jäljestäminen yllämainitun riistanhoitoyhdistyksen
toimialueella sekä poliisin avustaminen suurpetojen ja villisian
jäljestämisessä ja karkotustilanteissa.

Voimassaolo:

1.5.2010 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi

1. Jäljestyksen järjestäminen
Riistanhoitoyhdistys ylläpitää valmiutta huolehtia liikenneonnettomuudessa tai
muutoin vammautuneiden tai poliisin tehtävänannon perusteella poistettavien
hirvieläinten jäljittämisestä, lopettamisesta ja asianmukaisesta talteenotosta.
Riistanhoitoyhdistys käynnistää toimenpiteet saatuaan ilmoituksen
hätäkeskuksesta tai poliisilta ja jäljitys on pyrittävä aloittamaan
mahdollisimman pian ilmoituksen vastaanoton jälkeen.
Riistanhoitoyhdistys ylläpitää valmiutta avustaa poliisiviranomaisia
suurpetojen ja villisian jäljestämis-, lopettamis- tai karkotustilanteissa.
Poliisiviranomainen vastaa toimimisesta edellä mainituissa suurpetotilanteissa
ja johtaa tehtävää.
Riistanhoitoyhdistys sitoutuu huolehtimaan omalla kustannuksellaan
hätäkeskuksen tai poliisin ilmoittamista tämän sopimuksen piiriin kuuluvista
tehtävistä ja riistanhoitoyhdistys pyrkii huolehtimaan siitä, että toimintaa varten
on käytettävissä tehtävään soveltuvia koiria.
Riistanhoitoyhdistyksen nimeämät yhteyshenkilöt ( SRVA -yhteyshenkilöt)
huolehtivat toiminnan käynnistämisestä tai tehtävän edelleen ohjaamisesta
alueellaan.
Riistanhoitoyhdistyksen SRVA-yhteyshenkilö suorittaa ensisijaisesti
tehtävänannon sen seuran tai seurueen jäljestysyhdyshenkilölle, jonka
metsästysalueella annettu tehtävä sijaitsee tai sen oletetaan sijaitsevan.
Riistanhoitoyhdistyksen alueen seurojen ja seurueiden jäljestyksestä
vastaavat henkilöt ( Seurojen jäljestysyhdyshenkilöt ) huolehtivat paikalle
tarvittavan henkilöstön hirvieläimen poistamiseksi.
Mikäli riistanhoitoyhdistyksen SRVA-yhteyshenkilö ei tavoita tapahtumaalueen seuran jäljestysyhteyshenkilöä, on tämä velvollinen huolehtimaan
paikalle alueen tuntevan ja tehtävän hoitamiseen kykenevän henkilöstön.
Jäljestyksen tulos ilmoitetaan Riistanhoitoyhdistykselle, joka toimittaa tiedot
Etelä-Karjalan poliisilaitokselle sekä Kymen riistanhoitopiirille.

2. Kuolleen tai lopetetun eläimen omistusoikeus
Riistanhoitoyhdistys luovuttaa kolarissa kuolleen tai jäljestyksen päätteeksi
tai muutoin tämän sopimuksen nojalla lopetetun valtiolle kuuluvan
hirvieläimen tai villisian tehtävän hoitaneelle seuralle, seurueelle tai
henkilöstölle, joka voi käyttää sen hyväkseen parhaakseen katsomalla
tavalla. Valtiolle ei suoriteta maksuja eläimistä (maa- ja
metsätalousministeriön kannanotto 3.2.2010). Metsästysaikana
jäljestystehtävän suorittaneiden henkilöiden tulee selvittää Metsästyslain
83§:n mukainen riistaeläimen omistusoikeus.
Kuolleen tai lopetetun suurpedon omistusoikeus kuuluu valtiolle. Suurpetojen
ja villisian osalta jäljitys, lopettamis- ja mahdollisten muiden tehtävästä
aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta riistanhoitoyhdistykselle ja muille
tehtävää hoitamaan kutsutuille sovitaan tapauskohtaisesti.
Tehtävän hoitanut metsästysseura, -seurue tai henkilöt sitoutuvat
kustannuksellaan huolehtimaan elintarvikkeeksi kelpaamattomien ruhojen ja
teurasjätteiden asianmukaisesta hyödyntämisestä tai hävittämisestä.
Sopimus ei koske luonnosta löydettyjä muutoin kuolleita eläimiä.
Metsästysseurat ja seurueet voivat huolehtia myös alueeltaan asutuksen
läheisyydestä löytyneiden ja merkittävää terveydellistä haittaa aiheuttavien
hirvieläinten raatojen hävittämisestä. Tämä edellyttää terveysviranomaisen
pyyntöä ja erillistä sopimusta tällaisen työn suorittamisesta ja kustannusten
korvaamisesta.
Riistanhoitoyhdistys ei vastaa metsästysseuroille, seurueille tai yksittäisille
henkilöille, tämän sopimuksen mukaisen tehtävän hoitamisesta koituneista
kuluista tai vahingoista.
3. Vastuu vahingoista
Eläimen jäljittämisen, karkottamisen, lopettamisen, kuljettamisen tai käsittelyn
yhteydessä tehtävään osallistuneille henkilöille, koirille tai muulle
omaisuudelle aiheutuneet vahingot korvataan poliisilain 47 §:n mukaisesti tai
metsästäjävakuutuksesta. Tehtävässä toimivilla tulee olla riistanhoitomaksu
maksettuna, jotta he ovat toimintaa suorittaessaan metsästäjävakuutuksen
piirissä.
4. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Tällä sopimuksella kumotaan Rautjärven riistanhoitoyhdistyken ja alueen
metsästyseurojen ja -seurueiden välillä v. 2001 tehty aikaisempi vastaava
sopimus ilman erillistä irtisanomisaikaa.
Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ja irtisanomisen on
tapahduttava kirjallisesti. Sopimuksen voimassaolo lakkaa kolmen (3)
kuukauden kuluttua kirjallisesta irtisanomisesta.
Osapuolten tulee saattaa sopimuksen sisällön tarkistamishalukkuus toisen
osapuolen tietoon vuosittain viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Säädökset
Poliisilaki (493/95) 25, 45 a ja 47 §, Metsästyslaki (615/93) 83 ja 84 §,
Eläinsuojelulaki (247/96) 14§
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