Vastuullinen
retkeily

Vastuullisen retkeilijän
muistilista
Luonnon monimuotoisuudesta
huolehtivana retkeilijänä...

1.

Nautin luonnosta vain katsellen
ja jätän kaikki luontoelementit
koskemattomiksi.

2.

Kunnioitan retkeilyalueen sääntöjä
ja teen tulen vain merkityille
tulipaikoille.

3.

8.

Suosin myös tuntemattomampia

Vien roskat mukanani retken

retkeilyalueita, jotta ihmisten

päätteeksi.

aiheuttama kulutus jakautuu
tasaisemmin.

4.

Annan linnuille pesimärauhan
ja vältän liikkumista lintujen

9.

Opettelen tunnistamaan lajeja.

pesimäalueilla keväisin ja

Luontohavaintoja kerätään

alkukesästä.

valtakunnallisesti esimerkiksi
ympäristöministeriön ylläpitämälle

5.

6.

Pidän koirat kytkettynä

www.kansalaishavainnot.fi

kiinnipitoaikana.

-sivustolle. Kansalaisten tekemät

Luonnonsuojelualueilla koirat

havainnot ovat tärkeitä, sillä niillä

pidetään aina kytkettyinä.

voidaan täydentää viranomaisten
mittauksia.

Tarkkailen eläimiä kauempaa
enkä häiritse niiden rauhaa.

10.

Valokuvaan ja jaan muistoja
retkistäni vastuullisesti. Jaan

7.

Kuljen luonnonsuojelualueilla

ainoastaan sellaisia kuvia,

ja herkissä ympäristöissä vain

joissa jokamiehenoikeuksia

merkityillä poluilla kulumisen

ja kansallispuistojen sääntöjä

ehkäisemiseksi.

noudatetaan.
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Tehtävä 1

Luontobingo
Mene yksin tai luokkasi kanssa metsään kotisi tai
koulusi lähellä. Havainnoi ympäristöäsi ja
etsi bingossa olevat luontokohteet.
Tehtävän voi suorittaa lumettomaan aikaan
keväällä, kesällä tai syksyllä.

kuusen käpy
erikoisen
muotoinen puu tai
muu kasvi
– voit piirtää sen
paperin toiselle
puolelle

makeaa vettä
- lammikko sateen
jäljiltä, kastetta
lehdillä, lampi vai
kenties puro?

roska – tee
päivän hyvä työ ja
vie se roskiin!

jokin kipittävä,
ryömivä tai
lentävä
hyönteinen
- mikä?

nisäkkään jälkiä
- oravan ruokapöytä,
hirven jälki, jäniksen
papanoita?
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Mitä muuta kiinnostavaa löysit
luonnosta? Kirjoita tai piirrä
sivun toiselle puolelle!

mustikanvarpu
tai kanerva

hämähäkinseitti

kuulen linnun
ääniä
- tunnistatko,
minkä?
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Tehtävä 2

Luontoretki Suomen
luontoon
Suunnittele oma luontoretki joko yksin tai yhdessä
parisi kanssa. Pohtikaa ainakin seuraavia asioita ja
kirjoittakaa retkisuunnitelmanne paperille.

•

Jos lähtisitte retkelle, minne menisitte ja miksi? Vinkkejä retkikohteista löydät
esimerkiksi osoitteesta www.luontoon.fi ja www.retkipaikka.fi.

•

Kuinka monta päivää viettäisitte retkikohteessa? Mihin vuodenaikaan lähtisitte
retkeilemään?

•

Missä yöpyisitte? Teettekö päiväretkiä esimerkiksi mökiltä vai liikutteko retken
aikana paikasta toiseen?

•

Millaisia maisemia valitsemassanne retkikohteessa on?

•

Jos suunnittelette vaellusta, suunnitelkaa vaellusreittinne - mistä reittinne lähtee,
minne kuljette ja millaisia päivämatkoja? Palaatteko takaisin lähtöpaikkaanne?

•

Millä pääsisitte retkikohteeseenne - kävellen, julkisilla, pyörällä vai autolla?

•

Mitä söisitte retkellänne? Suunnitelkaa retken ruokalista.

•

Mitä tarvikkeita ottaisitte mukaan? Listatkaa retken varustelista. Kuka huolehtii
ruuanlaittovälineistä, entä ensiaputarvikkeista? Kuinka paljon vettä tarvitsette
mukaan? Mistä välineitä saa tarvittaessa vuokrattua tai lainattua? Varustelistan
kasaamiseen löytyy netistä paljon vinkkejä.

•

Kenelle kerrotteko, mihin oletteko menossa? Kuinka varaudutte hätätilanteisiin?

•

Mitä muuta retkelle lähtiessä tulee huomioida?
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Tehtävä 3

Oikein vai väärin?
Suomessa jokamiehenoikeudet tarjoavat ainutkertaisen
mahdollisuuden nauttia luonnosta. Oikeuksiin liittyi
kuitenkin myös velvollisuuksia. Oikein/väärin -väittämien
avulla voitte pohtia erilaisia tilanteita, joita luonnossa
liikkuja kohtaa. Väittämistä voi rakentaa esimerkiksi
rastiradan tulostamalla väittämät ja ripustamalla ne kiinni
puihin.
Oikeat vastaukset on koottu tehtävän viimeiselle sivulle.

Tekstit ja tehtävät:
Hilja Kurkinen & Anna Hakala
Espoon ympäristökeskus 2020

Kuvat:
Joni Viitanen & Taru Turpeinen
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Väittämä 1
Olet metsässä retkellä, ja eteesi tupsahtaa
kantarellirypäs. Saatko kerätä sienet
ilman maanomistajan lupaa?

Väittämä 2
Löydät kauniin järven keskeltä Nuuksiota.
Järven viereisillä kallioilla kasvillisuus on
niukkaa eikä metsäpalovaroituskaan ole
voimassa. Maisema on täydellinen tulen
ääressä evästelyyn. Saatko tehdä
kallioille nuotion?

Väittämä 3
Olet kiertämässä vaellusreittiä
kansallispuistossa koiran kanssa. On
ollut hiljaista, eikä vastaan ole tullut
kuin yksi retkeilijä. Koirasi tulee luokse
kutsuttaessa. Saatko päästää koiran
vapaaksi hihnasta?

Väittämä 4
Olet patikoinut kansallispuiston
viralliselle nuotiopaikalle. Nuotiopaikalla
on kuitenkin jo perhe paistamassa
makkaraa. Saatko mennä seurueeseen
laittamaan omat evääsi tulille?

Väittämä 5
Olet evästauon jälkeen jatkamassa
matkaasi, mutta syömäsi banaanin
kuoret lojuvat vielä maassa. Banaanihan
maatuu nopeasti, joten saatko haudata
ne sammalmättään alle?

Väittämä 6
Olet intohimoinen lintuharrastaja ja
nähnyt sosiaalisessa mediassa hienoja
kuvia pesässä olevista linnunpoikasista.
Retkelläsi löydät kurkistuskorkeudella
olevan linnunpöntön, josta kuuluu
sirkutusta. Saatko mennä pöntölle ja
ottaa poikasista kuvan?

Väittämä 7
Olet lähtenyt ystäväsi kanssa saaristoon
päiväretkelle, ja löydätte kauniin
ja rauhallisen luonnonkukkaniityn.
Haluaisitte ottaa niityllä kuvia
kukkakimpun kanssa. Saatteko kerätä
kimpun?

Väittämä 8
Löydät retkelläsi yllättäen maassa
kyhjöttävän kaninpoikasen, joka näyttää
emonsa hylkäämältä. Kannattaako se
poimia mukaansa ja viedä turvaan?

Väittämä 9
Olet juuri saanut lahjaksi uuden
SUP-laudan ja palat innosta päästä
kokeilemaan sitä. Kotisi lähirannassa
on yleinen uimaranta, joka on kuumana
kesäpäivänä ruuhkainen. Saatko pujahtaa
lautasi kanssa leikkivien lasten välistä
rantaan ja vesille?

Väittämä 10
Vuokraat ystäväsi kanssa Nuuksiosta
maastopyörät ja lähdette vuokraamon
takaa kansallispuistoon merkitylle
maastopyöräreitille. Reitin keskivaiheilla
pääpolusta erkanee polku, jota ei ole
merkitty polkupyöräsymbolilla mutta
jota pitkin kulkee selkeät renkaanjäljet
edellisten käyttäjien jäljiltä. Saatteko
poiketa toiselle polulle?

Oikein vai väärin?
Oikeat vastaukset:
1. Olet metsässä retkellä, ja eteesi tupsahtaa kantarellirypäs. Saatko kerätä sienet ilman
maanomistajan lupaa?
Vastaus: Kyllä! Jokamiehenoikeudet sallivat sienten ja marjojen
poimimisen Suomessa ilman maanomistajan lupaa.
2. Löydät kauniin järven keskeltä Nuuksiota. Järven viereisillä kallioilla kasvillisuus on
niukkaa eikä metsäpalovaroituskaan ole voimassa. Maisema on täydellinen tulen ääressä
evästelyyn. Saatko tehdä kallioille nuotion?
Vastaus: Et missään tapauksessa. Tulet saa tehdä ainoastaan
virallisille tulipaikoille, ja silloinkin metsäpalovaroitusten 			
salliessa.
3. Olet kiertämässä vaellusreittiä kansallispuistossa koiran kanssa. On ollut hiljaista, eikä
vastaan ole tullut kuin yksi retkeilijä. Koirasi tulee luokse kutsuttaessa. Saatko päästää
koiran vapaaksi hihnasta?
Vastaus: Valitettavasti et saa. Koirat on pidettävä aina 			
kytkettyinä kansallispuistossa. Lisäksi muualla luonnossa 			
liikuttaessa on huomioitava metsästyslain mukaiset 				
koirien kiinnipitoajat 1.3-19.8. Kiinnipitoaika on velvoittava, jotta
muille eläimille ja linnuille annetaan pesimärauha.
4. Olet patikoinut kansallispuiston viralliselle nuotiopaikalle. Nuotiopaikalla on
kuitenkin jo perhe paistamassa makkaraa. Saatko mennä seurueeseen laittamaan
omat evääsi tulille?
Vastaus: Tottakai! Tulipaikoilla on kohteliasta tehdä tilaa kaikille
evästaukoa pitäville,
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5. Olet evästauon jälkeen jatkamassa matkaasi, mutta syömäsi banaanin kuoret lojuvat
vielä maassa. Saatko haudata ne sammalmättään alle?
Vastaus: et saa, sillä vastuullinen retkeilijä kuljettaa kaikki 			
mukanaan tuomansa roskat pois ulkoilualueelta. Banaani ei
kuulu Suomen luontoon ja uudet ruoka-aineet voivat aiheuttaa
esimerkiksi eläinten tai lintujen sairastumisen. Yksikin roska
maassa voi myös alentaa toisten ihmisten kynnystä 				
roskaamiselle, ja ikävä kierre syntyy.
6. Olet intohimoinen lintuharrastaja ja nähnyt sosiaalisessa mediassa hienoja kuvia pesässä
olevista linnunpoikasista. Retkelläsi löydät kurkistuskorkeudella olevan linnunpöntön, josta
kuuluu sirkutusta. Saatko mennä pöntölle ja ottaa poikasista kuvan?
Vastaus: et saa, sillä kaikki Suomen linnut ovat rauhoitettuja
pesimäaikana ja siten niiden häiritseminen on kiellettyä huhtikuun
ja elokuun välisenä aikana. Pesää liian läheltä kuvattaessa ihmisen
haju voi jäädä pesän ympäristöön ja siten säikyttää emon niin, että se
hylkää poikasensa. Vastuullinen luontokuvaaja ei häiritse
kuvauskohteidensa rauhaa vaan ottaa kuvia kauempaa.
7. Olet lähtenyt ystäväsi kanssa saaristoon päiväretkelle, ja löydätte kauniin ja rauhallisen
luonnonkukkaniityn. Haluaisitte ottaa niityllä kuvia kukkakimpun kanssa. Saatteko kerätä
kimpun?
Vastaus: kyllä ja ei. Luonnonvaraisten, rauhoittamattomien kukkien
pienimuotoinen poimiminen on jokamiehenoikeuksien nojalla
sallittua siellä, missä liikkuminenkin on sallittua. Rauhoitettujen
kasvien kerääminen on kuitenkin kielletty, joten innokkaan kukkien
kerääjän on opeteltava tunnistamaan kasvit. Hyvä vaihtoehto on
ottaa kukista kuvia, jolloin ne jäävät muidenkin ihailtavaksi.
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8. Löydät retkelläsi yllättäen maassa kyhjöttävän kaninpoikasen, joka näyttää emonsa
hylkäämältä. Kannattaako se poimia mukaansa ja viedä turvaan?
Vastaus: riippuu tilanteesta. Sairasta, vahingoittunutta tai
muuten avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on
pyrittävä auttamaan, ja tällainen eläin kannattaa kääräistä
esimerkiksi takkiin ja tuoda turvaan. Esimerkiksi
pääkaupunkiseudulla villieläimiä auttaa Korkeasaaren
villieläinsairaala. Jos eläin on kuitenkin terve, älä koske siihen ja
poistu paikalta - jänikset ja rusakot jättävät poikasensa yksin ja
imettävät niitä vain pienen hetken hämärän tultua.
9. Olet juuri saanut lahjaksi uuden SUP-laudan ja palat innosta päästä kokeilemaan sitä.
Kotisi lähirannassa on yleinen uimaranta, joka on kuumana kesäpäivänä ruuhkainen. Saatko
pujahtaa lautasi kanssa leikkivien lasten välistä rantaan ja vesille?
Vastaus: saat, kunhan huomioit kohteliaasti muut vesillä
liikkujat ja uimarit vesille mennessäsi ja rantautuessasi.
Jokamiehenoikeudet tarjoavat mahdollisuuden liikkua vesillä
vapaasti, kunhan pysyt pois yksityisalueilta.
10. Vuokraat ystäväsi kanssa Nuuksiosta maastopyörät ja lähdette vuokraamon takaa
kansallispuistoon merkitylle maastopyöräreitille. Reitin keskivaiheilla pääpolusta
erkanee polku, jota ei ole merkitty polkupyöräsymbolilla mutta jota pitkin kulkee selkeät
renkaanjäljet edellisten käyttäjien jäljiltä. Saatteko poiketa toiselle polulle?
Vastaus: ette saa, sillä maastopyöräily merkittyjen reittien
ulkopuolella on kiellettyä kansallispuistossa herkän luonnon
suojelemiseksi. Luonnossa liikkuessa yhteisiä pelisääntöjä
noudattamalla säilytämme arvokasta luontoamme myös seuraaville
käyttäjille - vaikka edelliset kävijät olisivatkin ajaneet kielletyllä
reitillä, sinä tiedät heitä paremmin, miksi rajoituksia on olemassa
ja miksi niitä kannattaa noudattaa. Oikea ajotapa ei kuluta maastoa.
Vältä siis ajaessasi esimerkiksi lukkojarrutuksia ja herkkiä
luontokohteita.
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