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MITÄ OVAT 
JOKAMIEHENOIKEUDET? 

Suomessa jokainen lapsi ja aikuinen saa 
nauttia luonnosta riippumatta siitä, kuka 
maan omistaa. 

Jokamiehenoikeudet eivät katso ikää, suku-
puolta tai kansallisuutta. 

Maanomistajaa ja eläimiä ei kuitenkaan 
saa häiritä eikä luontoa vahingoittaa. 

”Ne roskat pitää aina kerätä. 
Niinku me kerätäänki.”

”Ei saa mennä toisten pihoille syömään omenoita,  kun muuten tulee paha mieli.”

”Luonn
ossa sa

a leikki
ä!”





MITÄ LUONNOSSA SAA 
TEHDÄ?

 ֍ liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen 
luonnossa

 ֍ oleskella ja yöpyä tilapäisesti 
alueilla, joilla liikkuminenkin on 
sallittua – esimerkiksi telttailla 
riittävän kaukana asumuksista 

 ֍ poimia luonnonmarjoja, sieniä ja 
kasveja, joita ei ole rauhoitettu

 ֍ veneillä, uida ja kulkea jäällä

 ֍ onkia ja pilkkiä lukuun ottamatta 
jokien koski- ja virtapaikkoja sekä 
puroja 

”Saa seikkailla, niin kuin me!”

”Saa rakentaa majan.”

”Saa tutkia niillä luupei
lla.”

”Saa nauraa.”

”Saa olla kiukkuinen.”



MITÄ LUONNOSSA EI SAA 
TEHDÄ? 

 ֍ kulkea pihamailla, istutuksilla tai 
viljelyssä olevilla pelloilla

 ֍ aiheuttaa haittaa tai häiriötä toisille 
tai ympäristölle

 ֍ kaataa tai vahingoittaa puita

 ֍ ottaa puusta oksia tai käpyjä

 ֍ ottaa sammalta, jäkälää, puuta tai 
maa-ainesta, kuten soraa tai kiviä 

 ֍ tehdä avotulta ilman 
maanomistajan lupaa

 ֍ häiritä lintujen pesintää tai eläimiä 
muutenkaan 

 ֍ roskata 

 ֍ häiritä kotirauhaa esimerkiksi 
leiriytymällä liian lähelle asumusta

 ֍ pitää lemmikkejä irti

”Ei ainakaan saa kiusata 

lintuja tai eläimiä, koska 

ketään ei saa kiusata.”
”Sammalta ei saa repii, koska 
se ei kasva heti takaisin.”



 ֍ ajaa moottoriajoneuvolla 
maastossa ilman lupaa

 ֍ kalastaa ja metsästää ilman 
tarvittavia lupia

 ֍ päästää koiraa yleiselle 
uimarannalle, lasten leikkipaikaksi 
varatulle alueelle, kunnostetulle 
ladulle tai urheilukentälle

 ֍ pitää koiraa kytkemättömänä 
1.3. - 19.8. välisenä aikana edes 
omalla alueella.





MITÄ METSISTÄ SAA 
KERÄTÄ?

Metsistä saa kerätä luonnonmarjoja, sieniä 
ja rauhoittamattomia kasveja. Lisäksi saa 
kerätä maahan pudonneita: 

 ֍ risuja 

 ֍ käpyjä 

 ֍ neulasia 

 ֍ terhoja 

 ֍ kaarnaa 

 ֍ tuohta 

 ֍ puiden lehtiä 

Kiviä voi kerätä taskun pohjalle jokusen, 
mutta sammaleet ja jäkälät tulee jättää 
rauhaan. 

”Ei saa repiä elävi
ä puita, 

koska niitä sattu
u!”





LUONNONSUOJELUALUEET 
OVAT POIKKEUS SÄÄNTÖÖN 

Vantaan luonnonsuojelualueet ovat myös virkis-
tysalueita. Niillä voi kulkea luontoa kunnioittaen. 
Suojelualueet on tarkoitettu kasvien ja eläinten 
sekä niiden elinympäristöjen suojeluun ja niissä 
toimitaan luonnon ehdoilla. Siksi jokamiehenoi-
keuksia on hieman rajoitettu. 

 ֍ Lintujen pesimäaikaan (1.4.–15.7.) ei saa 
liikkua polkujen ulkopuolella. 

 ֍ Maastopyöräily on kielletty muualla kuin 
sille osoitetuilla reiteillä 

 ֍ Tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen 
on kielletty. 

 ֍ Luontoon, maisemaan tai eliölajien 
säilymiseen epäedullisesti vaikuttavia 
asioita ei saa tehdä. 

Sen sijaan upeasta luonnosta nauttiminen vaik-
ka marjoja ja sieniä poimien kuuluu kaikkien 
oikeuksiin. 

”Saa kävellä ja leikkiä k
alliokiipeilijää.  

Se on mun harrastus tänään.”





MISSÄ VOI KALASTAA?

Vantaan- ja Keravanjoessa saa onkia ja 
pilkkiä jokamiehenoikeudella lukuun otta-
matta koski- ja virta-alueita.

Järvillä voi onkia ja pilkkiä jokamiehenoike-
udella sekä kalastaa vieheellä. 18–64-vuoti-
aat tarvitsevat kalastusluvan muuhun kuin 
onkimiseen ja pilkkimiseen.

Koski- ja virta-alueilla kalastamiseen tar-
vitaan aina kalastuslupa. Puroissa ei saa 
kalastaa.

Lisätietoa kalastamisesta ja kalastusluvista 
Vantaalla: http://www.
vantaa.fi/kalastus

http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/luonto_ja_ulkoilu/kalastus_ja_veneily/kalastus
http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/luonto_ja_ulkoilu/kalastus_ja_veneily/kalastus




MIHIN TARVITAAN LUPA? 
KALASTUS

18−64-vuotiaat tarvitsevat kalastusluvan 
muuhun kuin onkimiseen ja pilkkimiseen.

AVOTULEN TEKO

Avotulen tekoon tarvitaan maanomistajan 
lupa. Metsäpalovaroituksen voimassa olles-
sa avotulen teko on kielletty.

AJO MOOTTORIKÄYTTÖISELLÄ 
AJONEUVOLLA

Satunnaiseen ajoon moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla tarvitaan maanomistajan lupa. 
Säännölliseen ajoon tarvitaan ympäristö-
keskuksen lupa. 

Petikon ja Koivukylän maastoajokieltoalu-
eilla ei saa ajaa lainkaan  
https://kartta.vantaa.fi/link/4zUo1R

”Ei saa a
jaa niillä 

mopoilla, 

koska se 
sattuu ko

rviin ja lu
ontoon.”
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