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JOHDANTO

 

Vaeltamisen sekä retkeilyn suosio on 

kasvanut huimasti viimeisen kymmenen 

vuoden aikana. Yhä useampi meistä va-

litsee jonkin luontokohteen vapaa-ajan-

viettokohteeksi. Tämä luo oman rasit-

teensa ympäristölle ja vaikutukset ovat 

jo paikoittain havaittavissa.  

Kuinka jokainen meistä voi omalla toi-

minnallaan vaikuttaa luonnon hyvin-

vointiin ja puhtaana pysymiseen? 

 

 

 

 

Tämä opas on tarkoitettu kaikille, jotka 

haluavat oppia lisää vaeltamisesta ja sii-

hen kuuluvasta ympäristövastuullisuu-

desta. 

Opas käsittelee luonnossa liikkumista 

sekä vaeltajan valintoja. Keskeisimpiä ai-

heita ovat vaeltajan reitit ja ympäristö, 

leiriytyminen, varustevalinnat sekä jäte-

huolto. Opas kertoo, mitkä vaeltajasta 

riippuvat tekijät vaikuttavat ympäris-

töön ja kuinka jokainen voi vaikuttaa toi-

minnallaan ympäristön hyvinvointiin.  

 

 

Kuva 1: Urho Kekkosen kansallispuisto.  (Essi Anttila 2018) 
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YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS 
 

Vastuullinen vaeltaminen ja retkeily ta-

kaavat sen, että luonto pysyy puhtaana 

ja elinvoimaisena tulevaisuudessakin. 

Siksi jokaisella luonnossa liikkuvalla on 

vastuu ympäristöstä ja sen hyvinvoin-

nista. Lyhykäisyydessään ympäristövas-

tuullisuudella tarkoitetaan sitä, että py-

ritään toimimaan parhaalla mahdolli-

sella tavalla ympäristön kannalta omien 

mahdollisuuksien mukaan.  

Vaeltamisen ympäristövaikutukset nä-

kyvät pääosin suoraan kohteessa. Tällai-

sia vaikutuksia ovat esimerkiksi maape-

rän kuluminen, roskaantuminen sekä 

vesistöjen rehevöityminen. Muita 

vaikutuksia ympäristöön syntyy muun 

muassa kohteeseen matkustamisesta, 

varusteiden hankinnasta, polttopuiden 

käytöstä sekä muonituksesta.   

Vastuulliseen toimintaan kuuluu koh-

deympäristöön ja sen sääntöihin tutus-

tuminen ennen reissua sekä tietenkin 

jokamiehenoikeuksien noudattaminen. 

Miksi tämä kaikki pitäisi huomioida? 

Ympäristövastuullinen toiminta edistää 

muun muassa luonnon monimuotoisuu-

den säilymistä, roskaantumisen vähene-

mistä sekä vaeltajan turvallisuutta.

 

  

Kuva 2: Teijon kansallispuisto, yö Teerisaaressa. (Essi Anttila 2019) 
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JOKAMIEHENOIKEUDET  
 

Suomessa oleskelevilla on oikeus naut-

tia luonnosta, sekä velvollisuus huoleh-

tia siitä. Tämän mahdollistaa jokamie-

henoikeudet. Jokamiehenoikeudet ta-

kaavat sen, että Suomen luonnossa saa 

liikkua omin voimin sekä käyttää sitä ai-

heuttamatta häiriötä tai haittaa ympä-

ristölle ja muille ihmisille. Liikkuminen 

on sallittua myös yksityisomisteisilla 

mailla, pois lukien pihapiirit. Muista kui-

tenkin, että kansallis- ja luonnonpuis-

toissa on omat järjestyssääntönsä, joita 

tulee noudattaa.  

Nimensä mukaan jokamiehenoikeuksia 

täytyy noudattaa jokaisen, joka Suomen 

luonnossa liikkuu. 

 

   

SAAT TEHDÄ 

Kulkea luonnossa vapaasti jalan 

Oleskella ja leiriytyä tilapäisesti alu-

eilla, joissa kulkeminen on sallittua 

Onkia ja pilkkiä 

Kerätä rauhoittamattomia luonnon-

marjoja, sieniä ja kukkia 

Peseytyä ja uida vesistöissä  

ET SAA TEHDÄ 

Aiheuttaa häiriötä ympäristölle ja muille 

Häiritä lintuja ja eläimiä 

Vahingoittaa tai kaataa puita 

Kerätä rauhoitettuja kasveja 

Roskata 

Tuhota ympäristöä, esimerkiksi kerää-

mällä sammalta  

Kuva 3: Teijon Kansallispuisto. (Essi Anttila 
2019) 

Jokamiehenoikeudet tiivistettynä 
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RETKEILYALUEET 
 

 

 

 

Vaelluksella halutaan usein päästä päi-

väretkikohteista kauemmas, joten koh-

teet sijoittuvat yleensä kansallispuistoi-

hin, luonnonpuistoihin ja erämaa-alu-

eille. Jokaisella alueella on sääntönsä, 

joihin vaeltajan tulee perehtyä ennen 

matkaan lähtöä. Kohdekohtaiset sään-

nöt voi tarkistaa esimerkiksi luontoon.fi-

sivustolta, Metsähallituksen verkkosi-

vulta, alueen luontokeskukselta tai läh-

töpisteen infotaululta.  

Erämaa-alueet ovat Suomen pohjois-

osassa sijaitsevia alueita, joita suojaa 

oma erämaalaki. Alueiden tarkoituk-

sena on säilyttää erämaaluonne, kehit-

tää luonnon monipuolista käyttöä sekä 

turvata saamelaiskulttuuria. Vaeltami-

nen erämaa-alueilla on vaativampaa, 

sillä välimatkat tupien välillä ovat pitkiä 

ja merkittyjä polkuja on vähemmän. Kul-

keminen alueilla on vapaata.  Erämaa-

alueita on Suomessa yhteensä 12, esi-

merkiksi Käsivarren, Muotkatunturin 

sekä Kaldoaivin alueet.  

 

 

 

Kansallispuistot ovat luonnonsuojeluun, 

opetukseen, virkistäytymiseen ja tutki-

mukseen tarkoitettuja suuria suojeltuja 

luontoalueita. Niiden tarkoitus on säilyt-

tää luonnon monimuotoisuus. Suo-

messa kansallispuistoja on yhteensä 40 

ja ne sijaitsevat ympäri maata. Kulkemi-

nen kansallispuistoissa on vapaata, joi-

tain rajoitettuja alueita lukuun otta-

matta. Muista siis tarkistaa valitun kan-

sallispuiston säännöt ennen lähtöä. Kan-

sallispuistoihin on rakennettu retkeilyä 

varten monipuolinen palveluvarustus, 

muun muassa tupia ja tulipaikkoja. Tu-

lenteko on sallittua vain merkityille tuli-

paikoille. Kaikilta alueilta löytyy myös 

luontopolkuja, laavuja, merkittyjä reit-

tejä ja telttapaikkoja. 

Luonnonpuistot ovat pääosin suljettuja 

alueita, joissa on tarkemmat suojelu-

säännöt kuin kansallispuistoissa. Niiden 

päätarkoitus on toimia tutkimuskoh-

teina, joten ne säilytetään täysin luon-

nontilassa. Luonnonpuistoissa ei saa 

kulkea vapaasti. Osassa luonnonpuis-

toissa on kuitenkin merkittyjä reittejä, 

joilla kulkeminen on sallittua, esimer-

kiksi Paistunturin erämaassa sijaitseva 

Kevon luonnonpuistossa on kaksi mer-

kittyä retkeilyreittiä.  
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VAELLUSYMPÄRISTÖ

 

Kun vaelluskohde on päätetty, voi aloit-

taa perehtymisen alueen reitteihin, 

sääntöihin ja yöpymismahdollisuuksiin. 

Kohteen järjestyssääntöjen tarkistami-

nen tulee tehdä ennen lähtöä. Jos suun-

nitteilla on yöpyä jokainen yö teltassa, 

alueen leiriytymissääntöihin tutustumi-

nen on tärkeää. Joillain alueilla myös po-

lulta poikkeaminen saattaa olla kiellet-

tyä, esimerkiksi Kevon luonnonpuis-

tossa saa kulkea vain merkityllä reitillä ja 

leiriytyä vain merkityille paikoille. 

Ennen vaellukselle lähtöä vaeltajan tu-

lee tarkistaa voimassaolevat varoituk-

set. Metsäpalovaroituksen aikana 

avotulen tekeminen on ehdottoman 

kiellettyä. Poikkeuksena ainoastaan 

merkityt katetut hormilliset nuotiopai-

kat. 

 Myös kohteeseen matkustamiseen 

kannattaa kiinnittää huomiota. Julkinen 

liikenne tai kimppakyydit ovat hyviä 

vaihtoehtoja yksityisautoilulle. Kimppa-

kyytejä voi tiedustella esimerkiksi erilai-

sista Facebookin vaellusryhmistä. Yhden 

henkilön yksityisautoilu on kuluttavin 

vaihtoehto, siksi sitä tulisi välttää. Hiili-

dioksidipäästöjen vähentämiseen kan-

nattaa pyrkiä myös arkielämässä. 

 

 

 

 

  

Kuva 4: Huolehdi ympäristöstä. Jaksat kantaa pois kaiken 
minkä toit mukanasi. (Essi Anttila 2019) 
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LUONNOSSA LIIKKUMINEN 
 

Erämaa-alueilla ja osassa kansallispuis-

toista liikkuminen on vapaata eli vaelta-

jan ei tarvitse noudattaa merkittyjä pol-

kuja. On kuitenkin hyvä muistaa, että 

mitä useampi tallaa polkujen ulkopuo-

lella, sitä enemmän ympäristö kuluu.  

Vaikka erämaa ja poluttomuus houkut-

taa, vaeltajan kannattaa harkita reittiva-

lintojaan. Jos lähettyvillä menee polku, 

tulee sitä käyttää mahdollisuuksien mu-

kaan. Alueita, joissa kulkeminen on sal-

littu vain merkityillä reiteillä, tulee myös 

kunnioittaa.  

Jos vaelluskumppanina on koira, tulee 

noudattaa koirien kiinnipitoaikaa. Kiin-

nipitoaika on 1.3-19.8. ja sen tarkoitus 

on turvata luonnon eläimille rauhallinen 

lisääntymisaika. Kiinnipitoajan ulkopuo-

lella koiran täytyy olla kytkettynä, ellei 

maanomistajalta ole lupaa vapaana pi-

tämiseen. Kansallispuistoissa sekä 

muilla luonnonsuojelualueilla koira on 

pidettävä aina kiinni. Pidä koira kytket-

tynä, ellet ole täysin varma, että va-

paana pitäminen on sallittua.  

 

 

  

Kuva 5: Vastuullinen vaeltaja kunnioittaa myös kanssakulkijoita, hy-
myileväkin koira saattaa pelottaa toisia. (Aleksi Ahokas 2019) 
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VARUSTEET 
 

Hyvät varusteet ovat osa onnistunutta 

vaellusta. Varustelista alkaa usein muo-

dostua, kun kohde sekä vuodenaika on 

päätetty. On hyvä muistaa, että kaikkea 

ei tarvitse ostaa uutena tai omistaa 

useaa kappaletta. Hyviä vaihtoehtoja 

ovat varusteiden lainaaminen, vuokraa-

minen tai käytettynä ostaminen. Vaikka 

erämaassa on hyvä varautua erilaisiin ti-

lanteisiin, liikaa ei kannata kantaa mu-

kana. Pyri välttämään varustehysteriaa 

sekä pikatrendejä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etenkin useamman henkilön seurueessa 

kannattaa jakaa vastuualueet varus-

teille. Näin jokaisen ei tarvitse hankkia ja 

kantaa samoja varusteita vaan käyttöä 

voi jakaa muiden kanssa. Esimerkiksi jo-

kaisen ei tarvitse kantaa omaa telttaa ja 

yhdestä keittimestä riittää hyvin kah-

delle tai useammallekin.  Näin myös jo-

kaisen rinkan paino pysyy kohtuullisena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuinka kauan aion 

käyttää varustetta? 

Kuinka usein tarvit-

sen varustetta? 
Mitä eri vaihtoehtoja 

markkinoilta löytyy? 

Tarvitsenko yhden 

vai useamman? 
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Välillä uusia varusteita täytyy kuitenkin 

hankkia. Varusteita ostaessa kannattaa 

ottaa huomioon kotimaisuus, monikäyt-

töisyys sekä kestävyys. Valitsemalla pit-

käikäisen, eli kestävän ja laadukkaan 

tuotteen, ympäristökuormitus piene-

nee energia- ja raaka-ainekustannuk-

sien muodossa. Pitkäikäinen tuote vä-

hentää tuotanto- ja jätemääriä. Moni-

käyttöisyys on myös hyvä pitää mie-

lessä, esimerkiksi yksi hyvä takki korvaa 

monta eri tilanteisiin suunniteltua tak-

kia. Monesta tuotteesta löytyy myös 

vastuullisesti tuotettuja  

 

 

vaihtoehtoja, esimerkiksi kierrätysma-

teriaalista valmistetut takit. 

Tuotteen käyttöikä on myös hyvä huo-

mioida.  Jos käyttöikä on lyhyt, kannat-

taa valita helposti kierrätettävä vaihto-

ehto. Pitkäikäiset varusteet, kuten vael-

luskengät, kannattaa valita mahdolli-

simman kestävästä materiaalista, vaikka 

se ei aina olisi tuotannoltaan ympäris-

töystävällisin vaihtoehto. Pitkäikäisen 

varusteen ekologisuus perustuu siihen, 

että sitä ei tarvitse uusia jatkuvasti.

 

VARUSTEHUOLTO 
 

Hyvin huollettu varuste kestää pidem-

pään. Lähes jokainen varuste kaipaa jos-

sakin vaiheessa huoltamista tai korjaa-

mista. Ylläpitävällä huollolla pidennät 

varusteen elinikää sekä käyttömuka-

vuutta. Perehdy aina uuden varusteen 

kohdalla sille sopiviin huoltotuotteisiin 

ja -toimenpiteisiin.  

 

 

 

 

 

MUISTILISTA 

 Korjaa ensin, osta uutta vasta tarvit-
taessa 

Tarkista varusteet reissun jälkeen 

 Puhdista ja huolla aina tarvittaessa 

Säilytä varusteita kotona huolellisesti 
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RUOKAILU VAELLUKSELLA 
 

Otatko matkaan retkikeittimen vai 

teetkö kaiken nuotiolla? Onko alueella 

voimassa metsäpalovaroitus, jolloin 

tulta ei saa tehdä kuin merkityille hor-

millisille nuotiopaikoille? 

Vaelluksen ruokailuja suunnitellessa ja 

tarvikkeita hankkiessa on hyvä pohtia 

muun muassa yllä olevia asioita.  Muita 

huomion arvoisia kohtia ovat myös 

eväittesi pakkausmateriaalit, syntyvän 

roskan määrä, mahdollinen kaasun 

käyttö sekä astioiden tiskaaminen.

Vaeltajan täytyy varautua kantamaan jo-

kainen roska mukanaan, sillä tupien lähei-

syyksissä ei aina ole roskakatoksia tai ne 

saattavat olla täynnä. Roskat voivat viedä 

paljon tilaa rinkassa, jonka vuoksi kannat-

taa valita mahdollisimman pieniä, vähä-

muovisia tai uudelleen käytettäviä pak-

kauksia. Astioiden pesuun on hyvä hank-

kia biohajoavaa pesuainetta, vaihtoehtoja 

löytyy isoimmista marketeista. Tiskivesi 

tulee imeyttää kauemmaksi vesistöistä, 

jotta pesuainejäämiä ei kulkeudu suoraan 

vesistöön. 

 

 

Kuva 6: Kuksa on parhaimmillaan pitkäikäinen  
retkikumppani. (Essi Anttila 2019) 

Kuva 7: Kaasulla toimiva retkikeitin.  
(Essi Anttila 2019) 
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LEIRIYTYMINEN  
 

On hyvä suosia merkittyjä leiriytymis-

paikkoja, vaikka leiriytymistä ei olisi ra-

joitettu. Jos leiriydyt muualla kuin mer-

kityllä paikalla, jätä alue yhtä siistiksi 

kuin se oli siihen saapuessasi. Tuvassa 

majoittuessasi jätä tupa siistiksi, älä jätä 

roskia jälkeesi. On kohteliasta jättää 

tupa jopa siistimmäksi, kuin se oli tulles-

sasi. Käytä polttopuita aina vain tarvitse-

masi määrä, jotta niitä riittää muillekin 

kulkijoille.  

Peseytyminen on sallittua vesistöissä, 

ellei sitä ole erikseen kielletty. Muista 

kuitenkin, ettet peseydy juomavesipai-

koilla. Peseydy aina alajuoksulla ja 

pesuainetta käyttäessäsi valitse bioha-

joava tuote. Pesuainevesi tulee myös 

imeyttää kauemmaksi vesistöistä tiski-

veden tavoin. 

Vessareissuista luonnonhelmassa on 

hyvä muistaa, ettei jätä vessapaperia, 

tamponeja tai muuta roskaa jälkeensä 

ympäristöön. Oiva lisävaruste rinkassa 

roskapussin lisäksi on pieni hiekka- tai 

kukkalapio, jolla on kätevä kaivaa maa-

han kuoppa tarpeille. Näin mitään ei jää 

kanssavaeltajienkaan haitaksi. Samalla 

lapiolla on hyvä hoitaa tarvittaessa 

myös nuotiopohjia.  

 
Kuva 8: Muorravaarakan varauskammi. (Essi Anttila 2019) 
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JÄTEHUOLTO 
 

Roskaaminen on kiellettyä aina ja kaikki-

alla. Kanna mukana pois kaikki minkä 

tuot tullessa. On viisasta kantaa mukana 

rinkassa omaa suljettavaa roskapussia. 

Näin hajut pysyvät pussin sisällä pidem-

mänkin reissun ajan ja sisältö ei pääse 

leviämään rinkkaan. Joidenkin tupien 

yhteydessä on roskakatoksia sekä kom-

posteja, joihin voi tarvittaessa jättää 

omia roskia. Suurimpina sesonkeina jä-

teastiat kuitenkin täyttyvät nopeasti, jo-

ten omat roskat täytyy varautua kanta-

maan pois maastosta. Matkan aikana 

syntyvän jätteen määrää voi vähentää 

valitsemalla mahdollisimman vähän 

muovia sisältäviä pakkauksia.   

Jos matkassa on kaasulla toimiva retki-

keitin, tuo myös tyhjä kaasupullo mu-

kana pois maastosta. Kotona pullon voi 

kierrättää oikeaoppisesti; tee kaasupul-

lon pohjaan reikä, jotta pullo on var-

masti tyhjä. Sen jälkeen pullon voi hävit-

tää metallinkeräyksessä. Kaasupullon 

avaamiselle kierrätystä varten on ole-

massa oma työkalunsa. Kotiin päästyä 

on myös hyvä muistaa lajitella mahdolli-

suuksien mukaan muut reissussa kerty-

neet roskat oikeisiin jäteastioihin.  

 

 

Kuva 9: Ekopisteitä löytyy useista vaelluskohteista. 
(Essi Anttila 2019) 

Kuva 10: Lähtöpisteistä löytyvät ohjetaulut on hyvä 
lukaista läpi. (Essi Anttila 2019) 
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Lisätietoa aiheesta löytyy muun muassa seuraavilta sivustoilta: 

 

Retkipaikka.fi 

Luontoon.fi 

Metsähallitus.fi 

Ympäristö.fi 

 

Kiitos Metsähallituksen sekä Retkipaikan väelle, jotka asiantuntemuksellaan auttoivat 

oppaan tietojen varmentamisen sekä julkaisun kanssa. 

 

Antoisia vaellushetkiä! 

 

 

      

     

  

  

Kuva 11: Kevon luonnonpuisto, Ruktajärven tulipaikka. (Essi Anttila 2019) 
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