Taita keskeltä
Vik på mitten

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.

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

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

Merkitse kolaripaikka tällä merkillä.

Tee reikä
kiinnitysnauhalle

Gör hål här för
fastet

Kolarissa loukkaantunut eläin on arvaamaton. Loukkaantunutta eläintä ei saa jättää tielle kitumaan, mutta
suuren eläimen mahdollinen lopettaminen on syytä jättää viranomaisten hoidettavaksi. Soita yleiseen
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.

Ring alltid till nödnumret 112 om du krockar med ett hjortdjur,
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.

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.

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

Märk ut kollisionsplatsen med det här
markeringsmärket

Always call 112 if you are in a car collision with a moose, deer,
bear, wolf or a wild boar. Based on your report, the police will
activate the SRVA procedure, which provides official assistance
in large game matters. SRVA will either retrieve the dead animal
or clarify the state of the injured animal.
Important: An injured large carnivore or wild boar can be
dangerous. If you are involved in a vehicle collision with a large
carnivore or wild boar, stay in your car and wait for help..

Warn other road-users and put a red warning triangle on the ground.
Take care of any injured persons.
Call 112 and listen to the instructions.
Report your location as precisely as possible. You can prepare by
downloading a GPS positioning service to your smartphone in advance

By marking the accident site you help the SRVA officials to find
the right location. You are also helping to reduce the suffering of
the injured animal.
More information can be found here: http://riista.fi/en/riistatalous2/responsibility/what-to-do-at-a-game-involved-collision-site/

Reduce your driving speed when in a moose danger zone (marked with a
road sign showing a moose in a red triangle).
Use your full beam headlights as much as possible.
Whilst driving, pay special attention to roadside verges, especially in
areas where the trees extend close to the road.
Be extra vigilant when driving at dawn or dusk.
If an animal runs onto the road, try to steer your car so
that you pass behind the moving animal.

Fold here

Kolarissa loukkaantunut eläin on arvaamaton. Loukkaantunutta eläintä ei saa jättää tielle kitumaan, mutta
suuren eläimen mahdollinen lopettaminen on syytä jättää viranomaisten hoidettavaksi. Soita yleiseen
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.

Use this orange marker to mark the accident site.

Make a hole and
attach with string.

Kolarissa loukkaantunut eläin on arvaamaton. Loukkaantunutta eläintä ei saa jättää tielle kitumaan, mutta
suuren eläimen mahdollinen lopettaminen on syytä jättää viranomaisten hoidettavaksi. Soita yleiseen
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.
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