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SRVA

Suurriistavirka-apu
POLIISIN APUNA

RIISTAONNETTOMUUDEN VÄLTTÄMINEN

Vapaaehtoisten poliisille tarjoamaa virka-apua.

Hiljennä nopeutta hirvieläinvaarasta
merkityllä alueella.

ELÄINTEHTÄVISSÄ
Tehtävät:
• Apuna liikenneonnettomuuksissa, joissa
hirvieläin, suurpeto tai villisika on loukkaantunut.
• Suurpetojen karkottaminen taajamista ja pihapiireistä.

Seuraa tarkasti tien reuna-alueita.
Eläimet ovat aktiivisia erityisesti
aamu- ja iltahämärän aikaan.

Poliisi käynnistää SRVA-toiminnan, jota
riistanhoitoyhdistykset koordinoivat.

Väistä tielle tulevaa eläintä takaa.

Toiminnassa tarvitaan usein osaavan koiran apua.

TOIMINTA RIISTAONNETTOMUUSPAIKALLA
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Varoita muuta
liikennettä.
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Huolehdi loukkaantuneista
taitojesi mukaan.
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RIISTAONNETTOMUUS
Soita 112
ILMOITUSVELVOLLISUUS
•

112

•

TOIMINTA ONNETTOMUUSPAIKALLA

Soita aina hätänumeroon 112, jos ajat kolarin hirvieläimen,
suurpedon tai villisian kanssa. Ilmoituksen perusteella poliisi
käynnistää metsästäjien suurriistavirka-apu (SRVA) -toiminnan.
SRVA noutaa kuolleen eläimen tai selvittää loukkaantunen
eläimen kunnon. Loukkaantunut suurpeto tai villisika on
vaarallinen, älä poistu autosta ennen avun tuloa.
Merkitse hirvieläinkolaripaikka tällä merkillä. Suurpeto ja
villisikakolareissa odota autossa avun tuloa.

•
•

Varoita muuta liikennettä, aseta varoituskolmio.
Huolehdi loukkaantuneista
Soita 112, kuuntele saamasi ohjeet
Ilmoita onnettomuuspaikka mahdollisimman tarkasti. Lataa ennakkoon
älypuhelimeesi GPS paikannuspalvelu.

•

Merkitse kolaripaikka tällä merkillä.

•
•
•

Vähennä nopeutta hirvieläin vaara-alueella
Käytä mahdollisimman paljon kaukovaloja
Seuraa tarkasti tien reuna-alueita ja kohtia, joissa puusto ulottuu
tien läheisyyteen
Ole erityisen tarkkaavainen aamu- ja iltahämärissä
Väistä tielle tulevaa eläintä takaa

VÄLTÄ RIISTAONNETTOMUUS

Kolaripaikan merkinnällä autat SRVA toimijoita löytämään
oikean tapahtumapaikan ja vähennät näin loukkaantuneen
eläimen kärsimyksiä.
http://riista.fi/riistatalous/riistavahingot-ja-konfliktit/ sivuilta
löydät lisätietoja

•
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Tee reikä
kiinnitysnauhalle

Gör hål här för
fastet

VILTOLYCKA
Ring 112

ANMÄLNINGSPLIKT
•

•
•

•

•
•

Ilmoita kolaripaikka tarkasti.
Lataa puhelimeen
112 Suomi -sovellus.

ÅTGÄRDER VID OLYCKSPLATSEN

Kolarissa loukkaantunut eläin on arvaamaton. Loukkaantunutta eläintä ei saa jättää tielle kitumaan, mutta
suuren eläimen mahdollinen lopettaminen on syytä jättää viranomaisten hoidettavaksi. Soita yleiseen
Ring alltid till nödnumret 112 om du krockar med ett hjortdjur,
•
hätänumeroon 112 ja ilmoita poliisille sitä kautta riistakolarista. Karhu- tai villisikakolarin sattuessa älä poistu
autosta kolaripaikalla. Loukkaantunut suurpeto on ihmiselle vaarallinen.
•
Merkitse kolaripaikka. Karhu- ja villisikakolareissa 100 – 200 m onnettomuuspaikalta.

stort rovdjur eller vildsvin. Utgående från meddelandet inleder
polisen verksamheten jägarnas storviltsassistens (SRVA).
SRVA tar hand om det döda djuret eller utreder det skadade
djurets kondition. Ett skadat stort rovdjur eller vildsvin är farligt,
avlägsna dig inte ur bilen förrän hjälp har anlänt.
Märk ut platsen för kollisionen med hjortdjuret, med det här
markeringsmärket. Vid kollision med ett stort rovdjur eller
vildsvin, vänta i bilen tills hjälp anlänt.

MARKERING AV KOLLISIONSPLATSEN HJÄLPER

Soita aina 112 kolarista
suuren eläimen kanssa.

•
•
•
•

KOLARIPAIKAN MERKINTÄ AUTTAA

Taita keskeltä
Vik på mitten

1.

•
•

•

Varna övrig trafik, sätt ut varningstriangel
Ta hand om skadade
Ring 112, lyssna till de instruktioner du får
Meddela olycksplatsen så noggrant som möjligt. Ladda ner GPS
positioneringstjänst på förhand till din smarttelefon.

Märk ut kollisionsplatsen med det här
markeringsmärket

UNDVIK EN VILTOLYCKA

•
Genom att märka ut kollisionsplatsen hjälper du SRVA aktörerna
•
att finna den rätta händelseplatsen och därmed minskar du det
•
skadade djurets lidande.
på http://riista.fi/sv/vilthushallning/viltskador-och-konflikter/ sidorna
•
finner du tilläggsuppgifter.
•

Sänk hastigheten på områden med fara för hjortdjur
Använd helljus så mycket som möjligt
Följ noggrant med vägens kantzoner och ställen, där trädbeståndet
sträcker sig nära vägen
Var särskilt uppmärksam vid gryningen och kvällsskymningen
Väj undan bakom djur som dyker upp på vägen

Merkitse kolaripaikka
riistaonnettomuusmerkillä.

