JOKAMIEHENOIKEUDET LYHYESTI
SAAT
•

liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen
muualla kuin pihamaalla ja erityiseen
käyttöön otetuilla alueilla, kuten
viljelyksessä olevilla pelloilla ja istutuksilla

•

telttailla ja oleskella tilapäisesti siellä missä
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liikkuminenkin on sallittua

•

poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

•
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onkia ja piikkiä
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liikkua vesillä ja jäällä
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ET SAA
•
•
•
•
•
•
•
•

aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille,
luonnolle tai ympäristölle
häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
kaataa tai vahingoittaa puita
ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
häiritä kotirauhaa
roskata
ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

JOKAMIEHENOIKEUDEN
•
•
•
•
•
•
•

käyttö kuuluu kaikille Suomessa
asuville ja oleskeleville
käyttöön ei tarvitse lupaa tai suostumusta
käyttöä ei saa perusteettomasti estää
käytöstä ei saa periä maksua
käyttö ei saa aiheuttaa vähäistä
suurempaa haittaa tai häiriötä
käyttö ei koske piha-alueita, viljelyksiä ja muita
erityiseen käyttöön otettuja alueita
käyttö erilaisilla luonnonsuojelualueilla tulee
aina tarkistaa, sillä siinä saattaa olla rajoituksia

Kuvat: Juha Sihto
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EVERYMAN’S RIGHTS IN A NUTSHELL
you can
• move about on foot, on skis or by bicycle
anywhere else but not on someone’s yard
and not on areas designated to a particular
purpose, such as fields under cultivation or
planted areas, private gardens etc.
• camp out and temporarily stay in wherever
moving about is allowed
• pick natural berries, mushrooms and
flowers
• angle and ice-fish
• move about on water and on ice
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you can not
• disturb other people, nature or the
environment or cause harm to them
• disturb nesting birds or animals
• cut down or harm trees
• gather moss, lichen, soil or wood
• disturb domestic premises
• litter
• use motorized vehicles outside roads
• fish or hunt without proper permits

THE EVERYMAN’S RIGHTS
• can be enjoyed by all Finnish residents and
those staying in Finland regardless of
nationality
• don’t require any special permits or consent
• cannot be restricted or prohibited without
proper cause
• must be free of charge
• must not cause any harm or extra
inconvenience to the landowner
• do not apply to yards, cultivated areas and other
areas designated to a special use
• may be limited in different nature preservation
areas, national parks, nature parks etc. which
may have their own special restrictions or rules.
So please check these first.
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More information:
www.ymparisto.fi/en-us/nature/everymans_rights

