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Ikävä kyllä vieraslajien kitkentä ei kuulu jokamiehen
oikeuksiin, vaan siihen on oltava maanomistajan
lupa. Luvan saamiseksi pitää selvittää kuka
omistaa suunnitellun talkooalueen.

Maanomistajuus on helppoa selvittää
karttapalvelujen, esim. kansalaisen karttapaikan tai 
paikkatietoikkunan, ja/tai maanmittauslaitoksen
avulla.

Ensiksi tarvitset kiinteistötunnuksen
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Kansalaisen karttapaikka (Maanmittauslaitos) 

kiinteistötunnukset & kiinteistörajat -> zoomaa tarpeeksi lähelle, jotta näkyvät.
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Ilmakuvasta pystyt hahmottamaan alueen kasvillisuutta ja maastoa

Kiinteistötunnuksen kartalta tunnistat numerosarjasta.



Paikkatietoikkuna

→ karttatasot → kiinteistöt → kiinteistöjaotus ja kiinteistötunnukset  



Maastokartat ja ilmakuvat (ortokuvat) löydät alhaalta



Zoomaa tarpeeksi, jotta kiinteistötunnukset näkyvät
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Maanomistajan saat selville kiinteistötunnuksen avulla

1. Maanmittauslaitokselta - voit maksutta pyytää puhelimitse enintään kymmenen 
kiinteistön omistajatiedot yhden vuoden aikana



2. Sijaintikunnan teknisestä toimesta (teknisestä virastosta) – samalla voit saada 
hyödyllistä tietoa talkoiden järjestämisestä.

+ Suunnitellun talkookohteen rajanaapureilta voi kysellä omistajuutta ja yhteystietoja. 
Paikalliset asukkaat ovat yleensä tietoisia kuka omistaa mitäkin. Samalla pääsee 
juttelemaan rajanaapurien kanssa itse vieraslajiongelmasta, joka voi koskea myös 
heidän tonttejaan



HUOM! Kohteen sijaitessa

• Kunnan mailla → ollaan yhteydessä joko ympäristö- tai tekiseen toimeen (kunnasta 
riippuen)

• Valtion mailla →Metsähallitus

• Luonnonsuojelu- tai Natura-alueella tai muulla luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeällä alueella → paikallinen ELY-keskus, ympäristöasioiden asiakaspalvelu

→ ELY-keskukselle suunnitelma kohteen sijainnista, aiotuista toimenpiteistä sekä 
toteutuksen ajankohdasta. ELY-keskukseen hyvissä ajoin (käytännössä ainakin kuukausi 
ennen toimenpiteitä, jotta se ehditään käsitellä). Hoitotoimiin tarvitaan maanomistajan 
ja ELY-keskuksen suostumus. Hoitotoimia suunnitellessa huomioitava, että alueilla voi 
olla liikkumisrajoituksia esim. lintujen pesintäaikaan.

"Oheisten vieraslajitalkoiden järjestämistä varten teidän pitää toimittaa Uudenmaan ELY-keskukseen 
vapaamuotoinen lupahakemus. Lupahakemuksesta tulee käydä ilmi muun muassa luvanhakijataho (ja mahdollinen 
yhteyshenkilö) ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) sekä lyhyt selostus, milloin 
vieraslajitalkoot järjestetään, mikä taho ne järjestää, ja mitä vieraslajitalkoissa on tarkoitus tehdä. Mikäli osaatte 
arvioida, minkä verran henkilöitä talkoisiin suunnilleen osallistuu, sekin on hyvä laittaa hakemukseen. Lupahakemus 
kannattaa toimittaa mahdollisimman pian meidän kirjaamoon, koska lupahakemusten käsittelyaika on yleensä 
vähintään 1-2 kuukautta."




