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Ympäristövastuullisuus sekä luonnonsuojelu ovat ajankohtaisia aiheita, sillä vaeltajien ja retkeilijöiden 
määrä on noussut lähivuosina merkittävästi. Kävijämäärien nousun myötä myös erilaiset ympäristölliset 
ongelmat, kuten roskaantuminen sekä ympäristön kuluminen, ovat lisääntyneet. Tässä opinnäytetyössä kä-
sitellään ympäristövastuullista vaeltamista. Työn tavoitteena oli koota tietoa aiheesta lukijoille sekä lisätä 
ympäristöllisten asioiden näkyvyyttä vaeltamisen ympärillä. Tarkoituksena oli luoda lukijaystävällinen ja 
selkeä verkko-opas- Tutkimuskysymyksinä oli kuinka kiinnittää huomiota omaan ympäristövastuullisuuteen 
sekä miten kulkea luonnossa mahdollisimman ympäristöystävällisesti. 
 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, ja se sisältää raporttiosuuden sekä erillisen oppaan. 
Opinnäytetyön tiedon keruussa käytettiin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, esimerkiksi haastattelua, 
jonka avulla koottiin ajankohtaista tietoa tutkittavasta teemasta. Opinnäytetyön tuloksena on 14 sivuinen 
verkko-opas, joka käsittelee tärkeimpiä ympäristöllisiä kohtia, jotka vaeltajan tulee ottaa huomioon vael-
lusta suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Verkko-oppaan jakelu tapahtui yhteistyössä Retkipaikan kanssa. 
Retkipaikka on yksi Suomen johtavista luontoaiheisista medioista ja opas jäi pysyvästi Retkipaikan verkko-
sivulle. 
 
Ympäristövastuullisen vaeltamisen opas tuo tietoa ympäristövastuullisuudesta sekä siitä, mitä kukin voi 
tehdä luonnon hyvinvoinnin edistämiseksi. Verkko-oppaassa käsitellään isoja sekä pienempiä aihealueita 
siitä, kuinka jokainen voi henkilökohtaisesti vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Prosessin aikana tuli esiin, 
että ympäristölliset asiat puhuttavat ihmisiä paljon sosiaalisessa mediassa. Lähes päivittäin erilaisissa vael-
tamiseen ja retkeilyyn liittyvissä julkaisuissa käytiin keskustelua ja esitettiin kysymyksiä roskaantumisesta, 
kierrättämisestä ja kesällä erityisesti maastopaloista. Oppaalle oli siis tarvetta sekä aiheesta kiinnostuneita 
lukijoita. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että oppaan avulla ei niinkään tuotettu täysin uutta tietoa, koska 
prosessiin ei kuulunut tutkimusta tai tiedonkeruuta, joka olisi selvittänyt aiheesta jotain uutta. Tiedonkeruu 
tapahtui pääosin jo olemassa olevista lähteistä ja kokemuksista. Opinnäytetyö toi kuitenkin uutta luettavaa 
ympäristövastuullisuudesta kohderyhmälle ja sai näkyvyyttä tärkeälle aiheelle. Hajallaan olevaa tietoa saa-
tiin koottua yhteen paikkaan, ja se helpottaa asiasta kiinnostuneiden tiedon löytämistä. Kehitysideana op-
paan voisi kääntää myös englanniksi ja tulostaa jaettavaksi versioksi esimerkiksi luontokeskuksille. 
 
 
  



 

 
 

Abstract 

Author: Essi Anttila 

Title of the Publication: The environmental issues of hiking – Making an Environmentally Responsible Hiker   
guidebook 

Degree Title: e.g. Bachelor of Hospitality Management, Activity Tourism 

Keywords: Environmental responsibility, hiking, nature tourism 

Environmental responsibility and nature protection are current subjects because number of hikers has 
grown significantly in recent years. Growth in visitor count has increased environments problems, such as 
ground erosion and litter. This thesis discusses about environmentally responsible hiking. The goal of this 
thesis was to bring more information about the subject to the readers and increase visibility about envi-
ronmental issues around hiking. Intention of this work was to create reader friendly and distinct guidebook. 
This thesis will research how to consider your own environmental responsibility and how to hike in nature 
as environmentally friendly as possible.  

This work is functional thesis and it includes two parts, the report and the product. Qualitative research 
methods were used in this thesis, for example interview, which were used as part of results. This thesis 
outcome was 14 paged online guidebook which talks about environmentally subjects that hikers should 
consider while planning a hike and during it. Guidebooks publishing happened in collaboration with 
Retkipaikka. Retkipaikka is one of the leading nature themed medias and guidebook is permanently located 
at Retkipaikka webpage.  

Environmentally responsible hiker guidebook brings information about environmental responsibility and 
what everyone can do to improve natures health. In the guidebook there is larger and smaller themes about 
how everyone can personally affect environments wellbeing. During the process came out that environ-
mentally issues are large topic in social medias. Almost daily in different hiking related releases there was 
people talking about nature issues and making questions about litter, recycling and especially in the sum-
mer about wildfires. There was a clear need for a guidebook and interested readers for it. Inconclusion can 
be noticed that the guidebook didn’t bring any new information because there didn’t happen any research 
which would have find something new to the subject. Information research happened mostly on already 
existence sources and people experiences. However, this thesis brought new readable material about en-
vironmental sustainability and important subject got visibility. Scattered information was also collected in 
one place and that makes information retrieval easier. What comes to improvement ideas the guidebook 
could be translated in English and print at paper to be distributed for example nature centres.  
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1 Johdanto 

Vaeltamisen suosio on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Jouni Laaksonen (2008, 11) kirjoitti 

vain 10 vuotta sitten, että erämaihin suuntautuvista vaelluksista ei koskaan tule massojen harras-

tusta ja kertoi sen olevan erämaiden pelastus. Vaeltamisesta on kuitenkin tullut suosittu harrastus 

ja esimerkiksi kansallispuistojen kävijämäärät ovat nousseet 10 vuodessa yli kaksinkertaisiksi. 

(Metsähallitus 2010a; Metsähallitus 2019a.) 

Kansallispuistojen kävijämäärien nouseminen näkyy paikoittain jo ympäristössä. Paljaalla silmällä 

nähtäviä välittömiä vaikutuksia ovat muun muassa polkujen kuluminen sekä luonnon roskaantu-

minen. Myös maastopalot ovat lisääntyneet, erityisesti ihmisen huolimattomuudesta aiheutu-

neet palot. (Pelastusopisto 2017; Luontoon.fi 2019a.) 

Opinnäytetyöni aiheena on ympäristövastuullinen vaeltaminen. Opinnäytetyö käsittelee vaelta-

mista, ympäristövastuullisuutta ja sitä, millaisia ympäristöllisiä näkökulmia vaeltamiseen liittyy. 

Idea työhön lähti omasta vaellusharrastuksesta sekä kiinnostuksesta ympäristön hyvinvointia ja 

luonnonsuojelua kohtaan. Tiedolle ympäristövastuullisuudesta yksissä kansissa on myös tarvetta 

vaeltajien ja retkeilijöiden määrän kasvamisen takia.  

Työn tarkoituksena on luoda selkeä ja lukijaystävällinen verkko-opas kaikille niille, jotka ovat kiin-

nostuneita vaeltamisesta ja sen ympäristövaikutuksista. Tavoitteenani on tuoda uutta tietoa ym-

päristövastuullisuudesta kohderyhmälleni eli suomalaisille vaeltamista harrastaville. Tutkimusky-

symyksiäni ovat, kuinka kiinnittää huomiota omaan ympäristövastuullisuuteen vaelluksella sekä 

miten kulkea luonnossa mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja luontoa kunnioittaen. 

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja työn konkreettinen tuotos on verkko-opas. Teoriaosuus 

koostuu vaeltamisen käsitteellistämisestä ja ymmärtämisestä, jokamiehenoikeuksien selvittämi-

sestä, eri luonnonsuojelualueisiin perehtymisestä sekä ympäristövastuullisuuden määrittelystä ja 

käsitteen avaamisesta. Tarvitsin työssäni myös teoriaa verkko-oppaan suunnittelusta ja luomi-

sesta, sekä arviointikriteereistä ja laadunvarmistamisesta. Oppaan jakelukanavana toimii Retki-

paikka, joka on yksi Suomen johtavista luontoa käsittelevistä verkkomedioista. Yhteistyön myötä 

tarkemmaksi kohderyhmäksi määrittyivät Retkipaikan lukijat eli suomalaiset vaeltamisesta ja 

luonnosta kiinnostuneet henkilöt.  
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2 Ympäristövastuullisuus  

Näkökulmaksi opinnäytetyöhöni valitsin vaeltamisen ympäristövastuullisuuden ja sen huomioi-

misen vaeltajan henkilökohtaisten valintojen kohdalla. Aihepiireiksi valikoituivat luonnossa kul-

keminen ja toimiminen, varustevalinnat sekä jätehuolto. Nämä ovat laajoja teemoja, jotka koske-

vat jokaista luonnossa liikkuvaa kulkijaa.  

Suurimmat ja näkyvimmät haasteet vaeltamisen ympäristöhaitoista syntyvät roskaantumisesta, 

ympäristön kulumisesta sekä maastopaloista. Jokainen näistä johtuu ihmisen välinpitämättömyy-

destä ja omien toimien vaikutuksen tietämättömyydestä. Vastuullinen retkeily ja vaeltaminen ta-

kaavat sen, että luonto säilyy elinvoimaisena jatkossakin. (Retkipaikka 2019.) 

Terminä ympäristövastuullisuus tarkoittaa pyrkimystä toimia parhaalla mahdollisella tavalla ym-

päristön kannalta, ottaen huomioon oman pätevyyden sekä toimintaympäristön tarjoamat mah-

dollisuudet. Ympäristövastuullisuus toimii yksilön sekä yhteisön tasolla. Jos luonnon hyvinvoin-

nista ei huolehdita, ympäristön virkistysarvo vähenee. Ympäristö voi ihmisten toiminnan takia 

saastua, kulua sekä roskaantua. Tämän takia asioihin on kiinnitettävä huomiota ajoissa ja tietoa 

on levitettävä luonnossa liikkuville. (Heinonen, Luomi 2008, 16; Luonnonvarakeskus 2009.) 

Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys tulee huomioida myös jokapäiväisessä elämässä. Luon-

nonvaroja kunnioittavilla elämäntavoilla pyritään vaikuttamaan positiivisesti ympäristön maail-

manlaajuiseen kestävyyteen. Tämä tarkoittaa teknologian ja yhteiskunnan kehittymistä vähä-

päästöisempään talouteen. Niin yritykset kuin kuluttajatkin voivat päätöksillään vaikuttaa ekolo-

giseen jalanjälkeensä. Esimerkiksi kestävästi tuotettujen tuotteiden tarjoaminen kuluttajille sekä 

aineettoman kulutuksen kannattaminen edistävät luonnon kantokykyä. (Kestavakehitys.fi 2019.) 

Kestävä luontomatkailu on yksi osa aineettoman kulutuksen elämäntapoja tukevista palveluista. 

Kestävän luontomatkailun päätavoite on tarjota kulttuuri- ja luontoelämyksiä vaarantamatta 

luonnonvaroja. Hyvin suunniteltuna luontomatkailu voi jopa edistää luonnonsuojelua sekä hyvin-

vointia. Kävijöiden määrän lisääntyminen suojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, vaatii jokai-

selta sääntöjen noudattamista, jotta kestävä toiminta on saavutettavissa. Metsähallitus on laati-

nut kestävän luontomatkailun periaatteet, jotka kertovat siitä, mitä voidaan tehdä, jotta asetetut 

tavoitteet saavutetaan. Periaatteita ovat muun muassa ympäristön kuormittaminen mahdollisim-
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man vähän, luontoarvojen säilyttäminen, paikallisen kulttuurin ja perinnön arvostaminen, asiak-

kaiden tiedon ja arvostuksen lisääminen koskien luontoa ja kulttuuria sekä yhteistyössä suunni-

teltu ja toteutettu toiminta. (Metsähallitus 2016.) 

Kestävällä luontomatkailulla pyritään muun muassa kertomaan luonnonsuojelualueiden kävijöille 

enemmän luonnosta ja sen suojelusta. Kävijöitä on tarkoitus tiedottaa retkeilyn lieveilmiöistä ja 

ohjata roskattomaan, ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavaan ja vastuulliseen toimintaan. 

Tieto voi liittyä polttopuiden säästeliääseen käyttöön, reittien noudattamiseen tai alueen kult-

tuurin kunnioittamiseen. Tiedon on tarkoitus olla helposti saatavilla ja luotettavaa. (Metsähallitus 

2016.) 

Ympäristövastuullisuuteen on alettu kiinnittämään koko ajan enemmän huomiota ja sen edistä-

miseksi tehdään paljon töitä. Esimerkiksi Nuuksion kansallispuistossa kiersi tänä syksynä erätar-

kastaja, jolla on valtuudet sakottaa retkeilijöitä muun muassa laittomista nuotiopaikoista tai ros-

kaamisesta. Yksi yleisimmistä erätarkastajalle vastaantulevista ongelmista on myös koirien va-

paana pitäminen kansallispuistoissa. (Virtanen 2019.) 

2.1 Vaeltamisen ympäristölliset haasteet 

Vaeltaminen ja retkeily ovat osa luontomatkailua. Ne vaikuttavat pääosin välittömästi ympäris-

töön eli vaikutukset ovat nähtävissä suoraan vaelluskohteissa. Välittömiä vaikutuksia ovat esimer-

kiksi maaperän kuluminen, roskaantuminen sekä vesistöjen rehevöityminen. Lisääntyneet maas-

topalot ovat myös yksi välittömästi näkyvistä vaikutuksista. Vaeltamisen välillisiä vaikutuksia ym-

päristöön syntyy muun muassa matkustamisesta kohteeseen, varusteiden hankinnasta, poltto-

puiden käytöstä sekä muonituksesta. (Luontoon.fi 2019a; Pelastusopisto 2017.)  

Vaeltamisen sekä retkeilyn ympäristölliset haitat voivat vaikuttaa paikallisesti, alueellisesti tai 

maailman laajuisesti. Haitat voivat olla ympäristöllisiä ja jopa terveydellisiä haittoja. Terveydellisiä 

haittoja ovat esimerkiksi erilaiset päästöt, joita voi syntyä kohteeseen matkustamisesta, vesistö-

jen rehevöityminen ja meluhaitat, jotka voivat syntyä leiriytymisestä. Suurimana ympäristöllisenä 

haittana on ilmastonmuutos, sitä kiihdyttäviä tekijöitä syntyy matkustamisesta, retkiruoasta ja 

varusteista, jätehuollosta ja tulenteosta. Muita haittoja ovat muun muassa luonnonvarojen kulu-

minen, vesistöjen rehevöityminen ja roskaantuminen. (Luontoon.fi 2019b.) 
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Luontokohteiden, kuten kansallispuistojen, kävijämäärien nousu on lisännyt myös välillisiä ja vä-

littömiä vaikutuksia. Vuonna 2018 kansallispuistoissa vieraili yhteensä 3.17 miljoonaa kävijää, 

mikä on uusi ennätys. Eniten vierailijoiden määrä on kasvanut Kainuu-Koillismaan alueilla. Kävijä-

määrät ovat kasvaneet myös retkeilyalueilla sekä ja muissa luontokohteissa. Tämän takia esimer-

kiksi alueiden retkeilypalvelut tarvitsevat rahaa, jotta luontokohteiden puitteet pysyvät kunnossa. 

Metsähallituksen Luontopalveluiden rahoitus tulee valtion puolesta ja se on pienemään päin. Tä-

män takia yhtä kävijää kohden on vähemmän rahaa, joka johtaa retkeilypalveluiden ja ylläpidon 

heikentymiseen. Ylläpitävillä toimilla pystytään turvaamaan niin kävijöiden turvallisuus kuin luon-

non monimuotoisuus. Kun kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden palvelurakenteet ovat 

kunnossa, niiden virkistys- ja luontoarvot säilyvät. (Jokinen 2019.) 

Suurempien vaikuttajien, kuten valtion, lisäksi ympäristövastuullisuuteen voi kiinnittää huomiota 

jokainen myös henkilökohtaisesti. Vaeltamiseen ja retkeilyyn liittyy monia huomioitavia kohtia 

mitä tulee ympäristön hyvinvointiin. Esimerkiksi vaelluksella tarvittavien elintarvikkeiden ympä-

ristörasitetta voi pienentää valitsemalla uusiokäytettävää pakkausmateriaalia, kantamalla roskat 

pois luonnosta ja kierrättämällä ne kotioloissa oikein. Myös uusia varusteita hankkiessa kannattaa 

kiinnittää huomiota ympäristölliseen kestävyyteen esimerkiksi valitsemalla kierrätysmateriaalista 

valmistettuja tuotteita ja hankkimalla vain tarvittavia varusteita. (Salonen 2019.) 

Vaeltamiseen liittyy myös muita huomioitavia kohtia, kuin selkeät ympäristölliset seikat. Esimer-

kiksi jos aikomuksena on lähteä vaeltamaan koiran kanssa, on huomioitava koirien kiinnipitoa 

koskevat säännöt. Kytketyn tai välittömästi kytkettävissä olevan koiran kanssa saa liikkua siellä 

missä ihmisetkin. Kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa koira on pidettävä aina kytkettynä.  

Kiinnipitoaika on 1.3-19.8 välisellä ajalla ja se on metsästyslain määräämä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että jokaisen on pidettävä koira kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä määrätyllä aikavälillä. 

Kiinnipitoajan tarkoitus on turvata luonnon eläimille rauhallinen lisääntymisaika. Koiraa ei myös-

kään saa pitää vapaana toisen omistamilla mailla ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden 

haltijan lupaa. (Kennelliitto 2019; Suomen Latu 2019.) 

Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös paikan sääntöjen sekä määräysten tarkistaminen ennen 

kohteeseen lähtöä. Eri vaelluskohteissa ja -ympäristöissä saattaa olla toisistaan poikkeavia sään-

töjä. Kansallispuistoissa, luonnonpuistoissa sekä retkeilyalueilla pätee eri säännökset ja jokamie-

henoikeudet eivät välttämättä suoranaisesti päde kaikkialla. Esimerkiksi Torronsuon kansallis-

puistossa ei saa leiriytyä yön yli ollenkaan (Metsähallitus 2010b). Myös voimassa olevat varoituk-

set on varmistettava ennen lähtöä. Metsäpalovaroituksen aikana avotulta ei saa tehdä ollenkaan, 
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poikkeuksena vain katetut hormilliset nuotiopaikat, jotka ovat merkitty erikseen alueelle. (Laak-

sonen 2011b, 35.) 

Varusteiden kanssa kuluttajalla on vapaus valita, mistä materiaalista tehtyjä ja kuinka kestäviä 

hankintoja tekee. Vaeltaja tarvitsee paljon erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja varusteita. Va-

rusteiden ekologisuuteen materiaalien kannalta on hyvä kiinnittää huomiota sekä siihen, kuinka 

pitkäikäistä mikäkin on. Varusteiden oikeaoppisella huollolla on mahdollista vaikuttaa paljon sii-

hen, kuinka kauan mikäkin kestää. Pitkään käytetty varuste säästää luontoa. Varusteiden lainaa-

minen tai vuokraaminen ovat myös hyvä vaihtoehtoja uuden ostamisen sijaan. (Salonen 2019.) 

2.2 Jokamiehenoikeudet 

Jokamiehenoikeudet mahdollistavat sen, että Suomen luonnossa saa liikkua omin voimin ja käyt-

tää luontoa, aiheuttamatta kuitenkaan häiriötä tai haittaa luonnolle sekä muille ihmisille. Niiden 

noudattaminen on myös jokaisen luonnossa liikkujan velvollisuus. Jokamiehenoikeudet sallivat 

liikkumisen kaikkialla jalan, hiihtäen sekä pyöräillen. Poikkeuksena pihamaa-alueet, istutukset 

sekä viljelykset, joilla liikkuminen on kiellettyä.  Alueilla, missä myös liikkuminen on sallittua, saat 

myös oleskella tilapäisesti eli esimerkiksi pystyttää teltan. Myös luonnonmarjojen, kukkien ja sie-

nien poimiminen, onkiminen, pilkkiminen, vesistöissä kulkeminen ja peseytyminen on sallittua. 

(Ympäristöministeriö 2016a.) 

Tämän kaiken saa toteuttaa Suomen luonnossa, mutta toiminnasta ei saa aiheutua häiriötä tai 

haittaa ympäristölle tai toisille. Eläimiä tai lintujen pesintää ei myöskään saa häiritä ja puiden 

kaataminen tai vahingoittaminen on kiellettyä. Samoin ehdottoman kiellettyä on roskaaminen tai 

ympäristön tuhoaminen, esimerkiksi keräämällä sammalta tai jäkälää. Rauhoitettujen kasvien ke-

rääminen ei myöskään ole sallittua ja metsästäminen sekä kalastaminen on kiellettyä ilman asi-

aankuuluvia lupia. Moottoriajoneuvoilla ajaminen sekä nuotion ja avotulen tekeminen on kiellet-

tyä ilman maanomistajan lupaa, poikkeuksena merkityt tulipaikat. Metsäpalovaroituksen aikana 

avotulta ei saa tehdä ollenkaan, ei edes merkityille tulipaikoille. Poikkeuksena ovat ainoastaan 

katetut hormilliset tulipaikat, joihin tulien tekeminen on sallittua myös metsäpalovaroituksen ai-

kana. (Ympäristöministeriö 2016a.)  
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3 Vaeltaminen 

Vaeltaminen on retkeilyä pitkäkestoisempaa ja syvemmälle luontoon ulottuvaa toimintaa. Vael-

lus kestää useampia päiviä ja mukana kannetaan elämisen perustarpeet, kuten ruoka, lämpö ja 

usein myös majoitus. Vaeltaessa luonnossa liikutaan pitkiä matkoja, usein jalan, ilman moottoroi-

tuja ajoneuvoja, talvella myös esimerkiksi hiihtäen tai lumikenkäillen. (Laaksonen 2008, 11.)  

Vaeltamiseen liittyy paljon huomioitavaa, myös ympäristövaikutuksien ja -riskien osalta. Huomat-

tavimmat ympäristövaikutukset vaeltaessa kohdistuvat suoraan kohdeympäristöön, sillä suurim-

pia ongelmia ovat luonnon kuluminen sekä roskaantuminen. (Luontoon.fi 2019a.) 

Vaeltaa voi lähes missä tahansa. Reitin valinta ja suunnittelu etukäteen ovat jo turvallisuudenkin 

kannalta tärkeää. On erittäin tärkeää tietää, kuinka kauan luonnossa aiotaan viipyä, jotta osataan 

suunnitella oikea määrä ruokaa sekä tarvittavat varusteet reissulle. Vaelluskohteisiin täytyy usein 

matkustaa autolla, sillä ne sijaitsevat syrjässä kaupunkikeskittymistä. Matkustustavan valinnassa 

kannattaa myös huomioida ympäristöllinen kuormitus. Juna on vaihtoehdoista ympäristöystäväl-

lisin ja siitä seuraavana bussi tai viiden matkustajan täysi henkilöauto. Vaelluksen majoitus, muo-

nitus ja muut seikat päätetään sen jälkeen, kun kohde on valittu. (Lamminen 2018; Salonen 2019.) 

Vaellusreitit esimerkiksi kansallispuistoissa ja erämaa-alueilla ovat suunniteltu siten, että matkan 

varrelta löytyy tulipaikkoja, tupia ja muita matkaa helpottavia tekijöitä. Autio- ja varaustuvat ovat 

Metsähallituksen ylläpitämiä majoitteita, joissa vaeltajat saavat yöpyä. Autiotuvat ovat kaikille 

avoimia ja ilmaisia. Varaustuvat täytyy varata etukäteen ja niissä yöpyminen on maksullista. Yö-

pymiselle vaihtoehtoina ovat myös teltat tai Metsähallituksen ylläpitämät muut majoitteet, kuten 

kodat ja kammit. Erilaisia kotia, kammeja ja hirsitupia löytyy reittien varsilta. Reiteiltä löytyy myös 

päivätupia, jotka ovat tarkoitettu taukopaikoiksi. Hätätilassa niitä voi kuitenkin käyttää myös yö-

sijana. Varaustuvat ja -kammit ovat maksullisia, niistä varataan etukäteen petipaikka vapaalle 

ajankohdalle. Vuokratupa vuokrataan kokonaan omaan tai seurueen käyttöön. Avaimet varaus- 

ja vuokratupiin saa usein kohteen luontokeskukselta. (Metsähallitus 2019b.) 

3.1 Vaeltajan varusteet 

Varusteet ovat oleellinen osa onnistunutta vaellusta. Vuodenaika, vaelluksen kesto, majoitus-

tapa, muonitus sekä sääennuste ovat ratkaisevia tekijöitä varusteita valittaessa. Lähes kaikkeen 
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on hyvä varautua, mutta liikaa tavaraa ei kannata kantaa mukana. Ryhmässä vaeltaessa varusteet 

kannattaa jakaa osallistujien kesken, esimerkiksi jokainen ei tarvitse omaa keitintä. (Ekholm, Lam-

minpää 2016, 108.)  

Varusteita valittaessa tulee pitää mielessä tuotteen elinikä, kestävyys ja päivitettävyys. Valitse-

malla pitkäikäisen, eli kestävän ja laadukkaan tuotteen, ympäristökuormitus pienenee, raaka-ai-

neita ja energiaa säästyy sekä jätettä syntyy vähemmän. Pitkäikäisen tuotteen valinta edesauttaa 

tuotantomäärien pienentymistä, sillä yhtä tuotetta tarvitaan vähemmän määrällisesti saman tar-

peen tyydyttämiseen markkinoilla. Tuotteen valmistusmateriaali on hyvä ottaa huomioon. Esi-

merkiksi vastuullisesti tuotetut villavaatteet ovat parempi vaihtoehto kuin mikromuovia sisältävä 

fleece. Mikromuovit ovat pieniä muovipartikkeleita, joita esimerkiksi fleecekangas sisältää. Mik-

romuovia päätyy vesistöihin veden mukana ja se tukkii vesieläinten ruuansulatuskanavia. (Linna-

nen, Markkanen & Ilmola 1997, 98; WWF 2019.) 

Kestävä tuote on valmistettu kestävimmistä materiaaleista. Kestävää tuotetta hankkiessa täytyy 

pohtia tuotteen käyttöikää; jos käyttöikä on pieni, kannattaa valita ympäristöystävällinen vaihto-

ehto, vaikka se ei olisi fyysisesti yhtä kestävä kuin muut. Käyttöiältään pitkän varusteen kohdalla 

kannattaa valita mahdollisimman kestävästä materiaalista valmistettu tuote. Näin varuste kestää 

mahdollisimman pitkään käyttökunnossa ja sitä ei tarvitse uusia moneen vuoteen. Tällä saadaan 

tuotantokulut pienenemään. (Linnanen ym. 1997, 99.) 

Varusteita hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota myös tuotteen päivitettävyyteen (Linnanen 

ym. 1997, 98). Myös vaellusvarusteissa tekninen puoli uusiutuu jatkuvasti ja uusia materiaaleja 

tuodaan markkinoille. Esimerkiksi perinteinen lusikkahaarukka eli luha olisi ympäristöystävälli-

sintä hankkia kestävänä ja pitkäikäisenä metallisena, sillä muovinen lusikkahaarukka hajoaa no-

peasti. Kyseisen varusteen toimintaperiaate ei todennäköisesti tule muuttumaan, joten kestävän 

varusteen investointi on tässä kohtaa järkevämpää. Kuitenkin esimerkiksi teltat ja makuupussit 

kehittyvät koko ajan muun muassa kevyemmiksi ja pakkauskooltaan pienemmiksi. Uusi makuu-

pussi kannattaakin siis valita sellaisesta materiaalista, jonka käyttötarkoitus sopii parhaiten itselle. 

Makuupusseja myydään esimerkiksi kuitu- sekä untuvatäytteellä. Untuvatäytteisen pussin elinikä 

on yleensä pidempi kuin kuitutäytteisen. Untuvatäyte on valmistettu yleensä hanhen tai ankan 

untuvasta. Untuvapussia valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että untuva on tuotettu 

eläinten hyvinvointia kunnioittaen.  RDS-standardi (Responsible Down Standard) on untuvatuotan-

nossa käytetty standardi, joka valvoo lintujen hyvinvointia. Markkinoilla on myös kierrätetystä 
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untuvasta valmistettuja makuupusseja, tällöin täyte on kerätty esimerkiksi vanhoista untuvapei-

toista. Kuluttajalla on vapaus valita, millaista tuotantotapaa tukee hankinnoillaan sekä mitä omi-

naisuuksia haluaa tuotevalinnoissa painottaa. (Vaeltajankauppa.fi 2019.) 

Jokainen varuste tarvitsee myös huoltoa. Huoltaminen jakautuu kahteen osaan: kunnossapitoon 

ja korjaamiseen. Kunnossapidolla varusteita huolletaan säännöllisesti ja ennaltaehkäisevästi, esi-

merkiksi vaelluskenkien puhdistaminen ja pinnan vahaaminen vaellukselta palattua. Korjaaminen 

tapahtuu harvemmin ja sen voi joko tehdä itse tai mahdollisesti teettää varusteen valmistajalla. 

Varusteen huolto-ohjeisiin täytyy tutustua huolellisesti, sillä väärällä huoltamisella saattaa pilata 

varusteen ja sen ominaisuudet. (Linnanen ym. 1997, 100; Ekholm, Lamminpää 2016, 90.) 

Varusteen hankinta kannattaa vasta silloin, kun varustetta tarvitsee toistuvasti. Monikäyttöisyys 

on hankintoja tehdessä ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Niin sanottua pikamuotia kannat-

taa välttää sekä harkita tarkoin vaatteiden hankintaa. Fyysisesti kestävä vaate on myös ympäris-

töllisesti kestävä, sillä uutta ei tarvitse hankkia usein. Tämän ansiosta tuotantokulut pienenevät.  

Tarvittavien varusteiden vuokraaminen tai lainaaminen ovat myös loistavia vaihtoehtoja. Esimer-

kiksi yhtä lumikenkäretkeä varten kannattaa vuokrata tarvittavat välineet ostamisen sijasta. Näin 

kuluttaja voi säästää hankintakuluissa sekä varusteiden tuotantokuluissa. (Linnanen ym. 1997. 98-

99; Luontoon.fi 2019c.) 

3.2 Retkiruokailu ja jätehuolto 

Vaelluksella kannetaan mukana myös tarvittavat elintarvikkeet sekä ruoanvalmistusvälineet. Eri-

laisia vaihtoehtoja muonitukselle on muun muassa valmiiksi kuivatetut ruoka-annospussit, hyvin 

säilyvät elintarvikkeet ja kotona itse kuivatetut ruoat. Ruokailujen suunnittelu on yksi haastavim-

mista, mutta tärkeimmistä kohdista vaeltamisessa. (Ekholm, Lamminpää 2016, 168.) 

Valittujen elintarvikkeiden mukaan valitaan sopiva valmistusväline. Näitä ovat esimerkiksi retki-

keitin, trangia, risukeitin sekä erilaiset nuotiolla käytettävät ruoanvalmistusastiat. Kaasukeittimen 

kanssa kannattaa huomioida kaasun kuluminen. Kaasupullosta kuluu vähemmän, jos hyödyntää 

autiotupien kaasuhellaa tai lämmittää osan ruoista nuotiolla. Säätila ja vuodenaika vaikuttavat 

myös kulutukseen, kylmällä säällä polttoainetta kuluu enemmän. (Kantojärvi 2014, 56.) 
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Vaelluksille mukaan otettavat elintarvikkeet ovat usein pakattu erilaisiin muovipakkauksiin, sillä 

ne ovat vesitiiviitä ja kestävät paremmin. Muovi on kuitenkin ongelmallinen materiaali, joten vael-

tajan tulisi muistaa myös jätehuolto. Muovipussin elinikä on 20 vuotta, muovipillin 200 vuotta ja 

muovipullon tai -mukin jopa 450 vuotta. Esimerkiksi Itämeren rannikosta Suomen rannat ovat 

roskaisimmat ja suurin osa rantojen muoviroskasta on peräisin ihmisten eväspakkauksista. Tyy-

pillisimpiä rantojen roskia ovat muun muassa muovipakkaukset ja -pullot sekä tupakantumpit. 

(WWF 2019.) 

Ympäristövastuulliseen toimintaan kuuluu jätteiden oikeaoppinen kierrätys. Syntyvän jätteen 

määrää voi myös vähentää valitsemalla mahdollisimman vähän muovia sisältävät eväspakkauk-

set. Roskapussia on hyvä kuljettaa mukana, jotta voi kantaa jätteet kotiin kierrätettäväksi. Kom-

postoituvat jätteet voi jättää tupien yhteydessä oleviin komposteihin, jos niitä on käytettä-

vissä. Mukana kannattaa kantaa myös pientä kukka- tai hiekkalapiota. Sillä on kätevä hoitaa nuo-

tiopohjaa sekä vessakäynnit metsässä, jos reitillä ei ole puuvessoja tai hätä yllättää. (Ekholm, Lam-

minpää 2016, 114; Luontoon.fi 2019d.)   

Roskaaminen on kiellettyä kaikkialla, niin yleisillä kuin yksityisillä alueilla. Roskaamiseksi lasketaan 

myös nestemäisten jätteiden, esimerkiksi paistorasvojen, päästäminen luontoon. Ympäristömi-

nisteriön mukaan retkeilijän tulee viedä roskat joko alueelle merkittyyn jätepisteeseen tai kantaa 

mukanaan pois. Kotona jätteet voi lajitella oikeaoppisesti. Jätteiden polttamista tulisi myös vält-

tää siitä syntyvien terveydellisten ja ympäristöllisten haittojen takia. Pieniä määriä puhdasta pa-

peria tai pahvia on sallittua polttaa nuotiossa silloin, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa. (Ret-

kipaikka 2019; Ympäristöministeriö 2016b.) 

Roskaamiseen ja jätteiden huolimattomaan käsittelyyn liittyy myös hygieniariski. Peseytymis- tai 

tiskivesien pääseminen vesistöön voi aiheuttaa rehevöitymistä, tai olla haitaksi muille retkeili-

jöille. Myös tarpeiden tekeminen luontoon tulee tehdä tarpeeksi kaukana leiriytymispaikoista, 

poluista ja vesistöistä. Paperia ei tule jättää näkyville ja isomman ryhmän tarpeet tulee peittää 

mahdollisuuksien mukaan. Oikeaoppisella toiminnalla vaeltajasta ei jää jälkeäkään luontoon ja 

sen tulisi olla jokaisen päätavoite. (Luontoon.fi 2019e.)  
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4 Suomen retkeilyalueet 

Suomessa on yhteensä 3 855 653 hehtaaria erilaisia luonnonsuojelualueita sekä erämaa-alueita, 

joten retkeilymahdollisuudet ovat valtavat (Tilastokeskus 2019). Koska vaeltaminen tapahtuu sy-

vemmällä luonnossa kuin retkeily, kohteet sijoittuvat yleensä kansallispuistoihin, erämaa-alueille 

sekä luonnonpuistoihin. Jokaisessa aluetyypissä on omat sääntönsä, niillä pyritään luonnon suo-

jelemiseen ja sen säilyttämiseen elinvoimaisena. Luonnonsuojelualueita hoitaa Metsähallitus, 

sillä ne sijaitsevat pääosin valtion mailla. Metsähallitus on valtion laitos, joka hallitsee kolmasosaa 

Suomen pinta-alasta. (Metsähallitus 2019c, d.) 

Metsähallituksen päätehtävä on hoitaa ja kehittää vastuullisesti valtion omistuksessa olevia vesi- 

ja maa-alueita mahdollisimman hyödyttäväksi yhteiskunnalle. Vuoden 2017 lopulla Metsähalli-

tukselle on rakennettu vastuullisuusohjelma. Sen päätarkoitus on tuoda vastuullisuus paremmin 

osaksi toimintaa ja selkeyttää tavoitteita. Vastuullisuusohjelmaan päätettiin 23 erilaista päätee-

maa, niin lakisääteisiä kuin ei-lakisääteisiä. Teemat liittyvät neljään eri kategoriaan, joita ovat yh-

teiskunta, ympäristö, ihmiset ja johtaminen.  Vastuullisuusohjelma on jatkuva prosessi, johon 

kuuluu teemojen tunnistamista, kehittämistä sekä päivittämistä. Metsähallitus on oman vastuul-

lisuusohjelmansa lisäksi sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. (Metsä-

hallitus 2019e.) 

Metsähallitus hallinnoi myös valtion retkeilyalueita, joita Suomessa on yhteensä seitsemän. Ul-

koilulailla perustettuja alueita ovat Iso-Syötteen, Evon, Kylmäluoman, Ruunaan ja Oulujärven ret-

keilyalueet. Metsähallituksen perustamia ovat Napapiirin sekä Inarin retkeilyalueet. Alueilla voi 

virkistyä luonnossa telttaillen, vaeltaen tai hiihtäen. Liikkuminen on sallittua jokamiehenoikeuk-

silla, joitain rajoitettuja alueita lukuun ottamatta. Yleensä myös kalastaminen sekä metsästämi-

nen on sallittua asiaankuuluvilla luvilla.  (Metsähallitus 2019f; Luontoon.fi 2019f, k.) 

4.1 Erämaa-alueet 

Erämaa-alueet ovat erikseen perustettuja alueita Suomen Lapissa ja niitä suojaa oma erämaalaki. 

Ne ovat laajoja asumattomia alueita, jotka säilytetään lähes luonnontilaisina. Tarkoituksena on 

säilyttää alueiden erämaaluonne, kehittää luonnon monipuolista käyttöä ja turvata saamelais-

kulttuuria. (Erämaalaki. 1991/62; Ympäristöministeriö 2016c.) 
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Erämaa-alueet ovat myös merkittäviä vaelluskohteita. Suomessa on yhteensä 12 erämaa-aluetta, 

muun muassa Käsivarren, Muotkatunturin sekä Kaldoaivin alueet. Kaldoaivin erämaa-alue on 

Suomen suurin, pinta-alaltaan noin 2,900 neliökilometriä. Pienin on vain 150 neliökilometrin ko-

koinen Tsarmitunturin erämaa-alue. Erämaa-alueilla sijaitsee paljon suosittuja vaellusreittejä, ku-

ten Käsivarren erämaa-alueella sijaitseva Kalottireitti. Kalottireitti ylettyy Norjan, Ruotsin ja Suo-

men alueille. Suomen puolella reittiä on 70 kilometriä ja se sijaitsee Käsivarren alueella. Reitti vie 

Kilpisjärveltä Suomen korkeimmalle kohdalle, Halti-tunturin huipulle. (Laaksonen 2011, 193; 

Luontoon.fi 2019g, h.) 

Kokenut eränkävijä voi vaeltaa erämaa-alueilla ilman merkittyjä reittejäkin. Erämaahan lähdettä-

essä on hyvä olla jo aikaisempaa kokemusta luonnossa pidempään viipymisestä, sillä välimatkat 

ovat erämaassa pidempiä ja rasitus fyysisesti rankempaa. (Metsähallitus 2018.) 

4.2 Kansallispuistot 

Kansallispuistot ovat luonnonsuojeluun, opetukseen, virkistäytymiseen ja tutkimukseen tarkoi-

tettuja suuria suojeltuja luontoalueita. Niiden tärkein tehtävä on suojella ja säilyttää luonnon mo-

nimuotoisuutta. Puistoja sijaitsee ympäri Suomea pohjoisesta etelään. Suomessa on yhteensä 40 

kansallispuistoa, joista ensimmäiset perustettiin vuonna 1938. Noin kymmenellä kansallispuis-

tolla on omat luontokeskuksensa, joissa henkilökunta palvelee retkeilijöitä.  Vuodesta 2008 vuo-

teen 2019 kansallispuistoja on perustettu viisi lisää, uusimpana vuonna 2017 avattu Hossan kan-

sallispuisto. Suomen suurin kansallispuisto on Lemmenjoen kansallispuisto, kooltaan jopa 2,860 

neliökilometriä. Toiseksi suurin on Urho Kekkosen kansallispuisto 2,550 neliökilometrillä. Pienin 

puisto löytyy Pohjois-Karjalasta, Petkeljärven kansallispuisto on vain 6 neliökilometrin laajuinen. 

(Metsähallitus 2019g; Laaksonen 2011a; Luontoon.fi 2019i.) 

Kansallispuistot ovat tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä sekä vapaa-ajan viettokohteita meille suoma-

laisille ja siksi ne ovat suosittuja retki- sekä vaelluskohteita. Kävijämäärät ovat lähes tuplaantu-

neet kymmenessä vuodessa. Kulkeminen kansallispuistoissa on vapaata, joitain rajoitettuja alu-

eita lukuun ottamatta. Kansallispuistoihin on rakennettu monipuolinen palveluvarustus retkeilyä 

varten, kuten majoitteita ja tulipaikkoja. Kaikilta alueilta löytyy myös luontopolkuja, laavuja, mer-

kittyjä reittejä, telttapaikkoja sekä yleensä myös luontokeskus. Vaikka kansallispuistoissa liikku-

minen on yleensä vapaata, on hyvä tarkistaa aina kohteen säännöt. Esimerkiksi Urho Kekkosen 
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kansallispuistossa leiriytyminen on sallittua vapaasti vain syrjävyöhykkeellä. Syrjävyöhykkeen ra-

jat löytyvät kansallispuiston säännöistä. (Laaksonen 2008, 146; Metsähallitus 2019g; Metsähalli-

tus 2017.) 

4.3 Luonnonpuistot 

Luonnonpuistot ovat pääosin suljettuja alueita, joissa on tarkemmat suojelusäännöt kuin kansal-

lispuistoissa. Niiden päätarkoitus on toimia tutkimuskohteina, joten ne säilytetään täysin luon-

nontilassa. Suomessa on yhteensä 19 luonnonpuistoa, joissa kahdeksasta saa liikkua merkityillä 

poluilla. Puoleen luonnonpuistoista retkeilijällä ei siis ole asiaa. Paistunturin erämaassa sijaitsee 

Kevon luonnonpuisto, jossa on kaksi merkittyä retkeilyreittiä. 63 km mittainen Kevon retkeilyreitti 

sekä 86,5 km mittainen Kuivin retkeilyreitti. Kevon reitin rotkoalueella liikkuminen on sallittua 

vain 15. kesäkuuta ja 15. lokakuuta välillä. Kulkeminen on sallittua vain merkityillä reiteillä, muu-

alla puistossa ei saa liikkua. Myös Mallan luonnonpuistosta löytyy merkittyjä retkeilyreittejä, 

mutta muualla puistossa kulkeminen on rajoitettua.  (Ympäristöministeriö 2016c; Metsähallitus 

2018.) 

Osassa luonnonpuistoja leiriytyminen sekä avotulen tekeminen on sallittua vain merkityillä pai-

koilla, osassa nämä ovat kokonaan kiellettyjä. Myös Kevon reittien kaltaisia vuodenajallisia rajoi-

tuksia saattaa olla, joten kunkin luonnonpuiston säännöt tulisi tarkistaa ennen lähtöä. Myös mar-

jojen ja sienien poimiminen sekä kalastus ja pilkkiminen on kiellettyä Kevon luonnonpuistoissa, 

toisin kuin useassa kansallispuistossa. Tämän takia sääntöjen tarkistaminen luonnonpuistojen 

kohdalla on erityisen tärkeää. (Luontoon.fi 2019j.) 
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5 Hyvän verkko-oppaan piirteet 

Opinnäytetyöni konkreettinen kehitettävä tuote on verkko-opas. Verkko-oppaassa tulee kiinnit-

tää huomiota tekstin kieliasun lisäksi visuaaliseen puoleen sekä erityisesti ulkomuodon selkey-

teen (Alamäki, Luukkonen 2002, 137). Opas julkaistaan vain verkossa, joten on otettava huomi-

oon verkkojulkaisun erityispiirteet lukijan kannalta. Verkko-oppaan luomisessa sovelsin opetus-

tekstien teoriaa sekä verkkosivujen tekemisen teoriaa.  

Verkko-opas koostuu eri lähteistä kerätyistä tiedoista ja materiaaleista. Se on kätevä tapa jakaa 

tietoa tiiviissä paketissa. Oppaan julkaiseminen verkossa luo mahdollisuuden laajempaan käyt-

töön ja levittämiseen, kuin pelkkä painettu versio. Hyvä verkko-opas on suunniteltu ja sen tavoite 

on selvillä. Oppaan ei tulisi olla liian laaja, 2,000-4,000 sanainen opas on vielä lukijaystävällinen 

pituutensa puolesta. Aiheen tulisi myös edetä loogisessa järjestyksessä, jotta lukija pysyy mukana. 

Oppaan ulkoasua voi elävöittää kuvilla ja kaavioilla, joilla kiinnitetään lukijan huomio. (Opetushal-

litus 2006; Write my site 2015.) 

Verkkotekstissä on otettava huomioon eri asioita, kuin paperille kirjoitetussa tekstissä. On otet-

tava huomioon tekstin rakenne ja jaksotus, sillä ruudulta lukeminen on erilaista kuin paperilta. 

Myös tekstin yhtenäisyys on otettava eri tavalla huomioon kuin paperilla. Yhtenäisyyteen voi ver-

kossa vaikuttaa kuvin ja jopa ääniefektein. (Kielikello 2005.) 

Verkkojulkaisussa pitää erityisesti kiinnittää huomiota ulkomuotoon ja tekstin selkeyteen. On tut-

kitusti todettu, että ihminen lukee tekstiä ruudulta 30 % hitaammin, kuin paperista. Tämän takia 

verkkojulkaisussa pitää kiinnittää erityistä huomiota fonttiin ja tekstin asetteluun. Julkaisun tulisi 

olla selkeä ja helppolukuinen, jotta lukijan mielenkiinto pysyy yllä. (Alamäki, Luukkonen 2002, 

137.) 

Oppaan teksti on ohjeistavaa tekstiä, jonka tarkoitus on saada lukija toimimaan ja ajattelemaan. 

Kirjoittaja saa lukijan toimimaan, kun ohjeet ja perustelut ovat selkeät. Asioiden konkreettinen 

perustelu on vakuuttavaa, sillä lukijalle täytyy olla selkeää mitä tehdä ja miksi. Lukijan eli kohde-

ryhmän tunteminen on myös tärkeää. Kirjoittajan täytyy tietää, mitä lukija tietää aiheesta. Tämä 

vaikuttaa esimerkiksi kirjoitustyylin valintaan. Yleiskieli sopii lähes kaikille, sillä se ei sisällä erikoi-

sia termejä. (Kankaanpää, Piehl 2011, 63-71.) 
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Käsiteltävien asioiden järjestyksellä on myös merkitystä. Järjestyksen tulee olla selkeä, jotta lukija 

ei tipahda aiheesta kesken lukemisen. Aihepiirijärjestys sopii tekstiin, jossa aiheena on laaja ko-

konaisuus, jonka osia voi kuitenkin tarkastella erikseen. Tällaisia tekstejä ovat muun muassa esit-

teet, käsikirjat sekä hakuteokset. (Kankaanpää, Piehl 2011, 101-102.) 

Verkko-oppaassa tekstin ja sen sisällön lisäksi ulkomuoto on tärkeässä roolissa. Kuvat kiinnittävät 

paremmin lukijan huomion, kuin pelkkä teksti. Ne eivät kuitenkaan saa olla pelkkää tyhjän tilan 

täytemateriaalia, vaan niillä täytyy olla selkeä yhteys sisältöön. Hyvin kuvitettu julkaisu pitää lu-

kijan aiheessa mukana sekä tarjoaa lisää tietoa tekstin ohelle. (Nielsen, Pernice 2010.) 

Verkkotekstin laatuvaatimukset ovat kuitenkin yhtä paperille kirjoitetun tekstin kanssa. Molem-

missa täytyy noudattaa hyvää asiatyyliä ja kirjoitusvirheitä ei saisi olla. Verkkotekstissä täytyy kui-

tenkin noudattaa tarkemmin ilmaisun ja rakenteen hyvää viestinnällisyyttä, sillä ruudulta lukemi-

nen on ihmissilmälle haastavampaa. Yhtenä laatuvaatimuksena on lukijan tunteminen ja heidän 

tarpeillensa tekstin tekeminen. (Kielikello 2005.) 
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6 Oppaan laatiminen 

Opinnäytetyössäni tarkoituksena on luoda lukijaystävällinen sekä selkeä opas, joka vastaa tutki-

muskysymykseeni. Tutkimuskysymykseni on, kuinka kiinnittää huomiota omaan ympäristövas-

tuullisuuteen vaelluksella sekä miten kulkea luonnossa mahdollisimman ympäristöystävällisesti 

ja luontoa kunnioittaen. Opas keskittyy vaeltajan valintoihin varusteiden, kohteiden, leiriytymi-

sen ja muun toiminnan osalta ja kuinka tehdä ne mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Tavoit-

teenani on tuoda uutta tietoa ympäristövastuullisuudesta kohderyhmän ulottuville. Tavoitteeni 

on myös saada opas levitykseen verkossa Retkipaikka sivuston kautta, jotta se tavoittaa kohde-

ryhmäni mahdollisimman tehokkaasti.   

 

Aihe on ajankohtainen, sillä retkeilyn suosio on lisääntynyt ja sen myötä esille tullut uusia haas-

teita ja lieveilmiöitä koskien ympäristöä ja sen hyvinvointia. Ympäristölliset ongelmat ja ilmiöt 

ovat myös pinnalla ja erityisesti niiden ehkäiseminen puhuttaa ihmisiä.  

 

6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu raportti sekä kehitettävä tuote eli siinä on kaksi erillistä 

osaa. Kehitettävä tuote voi olla esimerkiksi tapahtuma tai opastus (Kajaanin ammattikorkeakoulu 

2019). Toiminnallisessa opinnäytetyössä tavoite on myös erottua muista vastaavista töistä ja sen 

tulisi tuoda aiheeseen jotain uutta ja persoonallista. Myös työn käytettävyys sekä sisällön sopi-

vuus valitulle kohderyhmälle tulee huomioida ja sen tulee olla houkutteleva, informatiivinen sekä 

johdonmukainen. Erityisesti oppaissa ja ohjeistuksissa on otettava huomioon lähdekritiikki. On 

pohdittava mistä tietoa kerätään ja kerrottava miten tietojen luotettavuus on varmistettu. 

(Vilkka, Airaksinen 2003, 53.)  

Toiminnallinen opinnäytetyö noudattaa yleensä kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen mene-

telmiä. Vaikka työ ei olisi varsinainen tutkimus, voi laadullisen tutkimuksen menetelmiä silti hyö-

dyntää. Myös kehittämistyöhön voi soveltaa laadullisia menetelmiä.  Laadullisessa tutkimuksessa 

tulisi vastata mitä-kysymyksen lisäksi miksi-kysymykseen. Mitä tutkimuksessa tutkitaan tai kehi-

tetään ja miksi se on tarpeellinen. (Vilkka 2015, 119.) 
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja siinä pyritään 

tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään 

löytämään tai paljastamaan tosiasioita, eikä niinkään todentamaan jo olemassa olevia väittämiä.  

Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä on, että aineisto kootaan luonnollisissa ja todellisissa ti-

lanteissa. Tiedon keruussa luotetaan tutkijan omiin havaintoihin ja keskusteluihin tutkittavien 

kanssa enemmän kuin mittausvälineillä hankittuun tietoon. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 

161-164.) 

 

Laadullinen tutkimus voi käsitellä kokemuksia tai käsitteitä. Kokemukset ovat aina omakohtaisia 

ja käsitteet yleisiä oletuksia ja ajatuksia. Käsityksellä ja kokemuksella ei välttämättä ole yhteyttä 

eli tutkijan tai kirjoittajan täytyy olla tietoinen käsittelemänsä aiheen kokemus ja käsite eroista. 

(Vilkka 2015, 118.)  

Laadullisessa tutkimuksessa yhtenä tiedonkeruun välineenä voidaan käyttää haastattelua. Tutki-

mushaastattelut voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna tai ryhmässä. Erilaisia 

haastattelumuotoja ovat avoin haastattelu sekä teema- ja lomakehaastattelu. Avoimessa haas-

tattelussa ei ole tarkkaa kysymysjärjestystä tai teemaa. Se etenee vapaana keskusteluna aiheesta 

haastattelijan ja haastateltavan välillä. Haastattelijan tehtävä on syventää aihetta esittäen jatko-

kysymyksiä haastateltavalle tämän vastausten perusteella. (Vilkka 2015, 122-127.) 

Laadullisen tutkimuksen menetelmät näkyvät omassa työssäni muun muassa siten, että tiedon 

keruu perustuu osittain omiin kokemuksiin ja havaintoihin. Aihettani ei myöskään voi mitata vä-

lineellä. Omassa työssäni tämä tarkoittaa sitä, että on erotettava omien kokemuksien tuomat 

mielipiteet olemassa olevista käsitteistä ja tiedoista. Omien vaellus- ja eräkokemusten ei saa an-

taa liikaa vaikuttaa kirjoitettavaan sisältöön, sillä ne ovat vain omakohtaisia huomioita ja mielipi-

teitä. Ne voivat antaa suuntaa kirjoitukselleni, mutta eivät viedä sitä liikaa eteenpäin.  

Käytin työssäni yhtenä tiedonkeruumenetelmänä haastattelua. Haastateltavanani oli Tampe-

reella sijaitsevan Scandinavian Outdoor retkeilyliikkeen myyjä, Kasper Salonen. Salonen on työs-

kennellyt kyseisessä liikkeessä noin 3,5 vuotta sekä on itse kokenut ja aktiivinen retkeilijä. Haas-

tattelu toteutettiin 25.9.2019 Scandinavian Outdoor liikkeen tiloissa kauppakeskus Ratinassa. 

Haastattelumuodoksi valitsin avoimen haastattelun. Olin suunnittelut haastatteluun muutaman 

pohjakysymyksen, mutta varsinaiset kysymykset muotoutuivat vasta haastattelutilanteessa. Itse 

haastattelu sujui mukavana vuoropuheluna ja haastattelijana ohjailin keskustelua aiheen ympä-

rillä ja kirjoitin ylös haastateltavan kommentit sekä esittämäni kysymykset. Käsiteltyjä teemoja 
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olivat haastateltavan omat huomiot ympäristön muutoksesta, mitä hän tekee itse pienentääk-

seen ympäristörasitetta vaeltaessa ja mitä hän ammattilaisena neuvoisi muita tekemään.  

Haastattelun jälkeen kirjoitin haastattelun puhtaaksi erilliselle tiedostolle, jotta sitä olisi helpompi 

käsitellä. Tulokset näkyvät raportin osissa, joissa käsitellään varusteita sekä luonnossa liikkumista. 

Haastattelun tuloksia hyödynsin myös verkko-oppaassa ja ne toimivat pohjana osalle verkko-op-

paaseen tulleille tiedoille.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka kuvaus tutkimuksen toteuttamisen 

kaikista vaiheista. Huomiota kiinnitetään olosuhteisiin, joissa aineisto kerättiin, mahdollisiin häi-

riötekijöihin, virhetulkintoihin sekä tutkijan omaan itsearviointiin tilanteesta. Tutkimusraporttiin 

kuvataan aineiston analyysiin liittyen luokittelun syntymisen alkujuuret sekä perusteet. Myös tu-

losten tulkinta kuvataan tarkasti, ja tutkijan onkin pystyttävä perustelemaan, mihin hän päätel-

mänsä perustaa. (Hirsjärvi ym. 2009, 232-233.) 

 

6.2 Ideointi ja suunnittelu 

Ajatus verkko-oppaan tekemiseen lähti omasta vaellusharrastuksesta ja kiinnostuksesta ympäris-

töasioihin. Omilla tehdyillä vaelluksillani huomasin paljon ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, joista 

kaikki olivat ihmisen aiheuttamia. Esimerkiksi laavuille ja nuotiopaikoille pysähtyessä huomio kiin-

nittyi rakenteisiin tungettuihin elintarvikkeiden käärepapereihin, poltettuihin säilykepurkkeihin ja 

ulkohuussien lattialle jätettyihin roskapusseihin.  

Aloitin suunnitteluprosessin tutustumalla aiheesta saatavilla oleviin painettuihin lähteisiin, verk-

kojulkaisuihin sekä jo olemassa oleviin oppaisiin. Verkkolähteitä tutkiessani huomasin kaksi asiaa: 

vaeltajien sekä retkeilijöiden määrä on noussut muutamissa vuosissa huomattavasti ja ajankoh-

taista tietoa ympäristövastuullisuudesta yksissä kansissa ei ollut helposti löydettävissä. Luon-

toon.fi nettisivulta löysin useita lyhyitä kirjoituksia retkeilijän ympäristövinkeistä ja muutamia 

linkkejä muihin vastaaviin kirjoituksiin. Mielestäni tieto on hajanaista ja yhtäkään yksissä kansissa 

olevaa kattavaa vaeltajille suunnattua ympäristöopasta ei löytynyt, vaikka useassa oppaassa oli 

ympäristöasioita sivuttu muiden aiheiden ohella. Omalla verkko-oppaallani haluan tuoda näky-

vyyttä ympäristön hyvinvointiin vaikuttaville tekijöille vaeltamisen näkökulmasta. 
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Tekstin kirjoitusprosessissa on useita vaihteita. Esimerkiksi suunnittelu, tiedon keruu sekä sisällön 

valinta tapahtuvat ennen varsinaisen kirjoittamisen aloittamista. Erilaisten tekstien kirjoituspro-

sessit ovat kuitenkin aina omanlaisiaan eivätkä välttämättä noudata tiettyä järjestystä. Suunnitel-

man muuttuminen myös kesken varsinaisen kirjoittamisen on mahdollista. Kirjoittaminen on siis 

jatkuvasti elävä prosessi. (Kankaanpää, Piehl 2011, 29.) 

Oman työni tekstiosuuden kirjoitusprosessin alussa vaiheita olivat juurikin suunnittelu, tiedon ke-

ruu ja sisällön valinta. Suunnitteluvaiheessa pohdin, kenelle oppaan teksti on suunnattu, mitä ha-

luan tekstillä viestiä sekä sen ydinsisällön. Tästä oli hyvä siirtyä seuraavaan vaiheeseen eli tiedon 

keräämiseen, joka jatkui koko kirjoitusprosessin läpi. Aluksi kartoitin mitä tietoa on saatavilla sekä 

millaisia painettuja sekä verkkolähteitä on tarjolla. Kun tiedon laajuus oli selvillä, aloitin sisällön 

valinnan vaiheen. Pohdin mitkä aiheet ovat mielestäni tärkeimpiä ja vaativat eniten näkyvyyttä ja 

mitkä saavat jäädä pienemmiksi kokonaisuuksiksi.  

Oppaan ulkomuodon suunnittelin olevan raikas ja selkeä. Suunnittelin päävärin olevan rauhalli-

nen vihreä, sillä se yhdistetään ympäristöön ja luontoon. Jo suunnitteluvaiheessa oli siis selvää, 

millaisella teemalla lähden opasta toteuttamaan. Lopullinen ulkoasu muodostui kuitenkin vasta 

aivan työn loppumetreillä, kun sisältö oli täysin selkeä ja jo paikoillaan. 

Kohderyhmäksi suunnittelin suomalaiset vaeltamisen harrastajat ja luonnon hyvinvoinnista kiin-

nostuneet. Myöhemmässä vaiheessa prosessia kohderyhmä tarkentui Retkipaikka sivuston luki-

joihin, kun Retkipaikka lähti yhteistyöhön jakelukanavan muodossa. Koska Retkipaikka on suoma-

lainen media, kirjoitin oppaani suomeksi. Aihe on myös ajankohtainen, sillä Retkipaikka oli valin-

nut kesän 2019 teemaksi vastuullisen retkeilyn. Retkipaikan yhteyshenkilön mukaan retkeilyn 

suosion kasvamisen myötä erilaiset lieveilmiöt ja haasteet ovat myös lisääntyneet, jonka takia 

aihe on tärkeä. Kohderyhmän rajaaminen vain suomalaisiin myös selkeyttää oppaani sisältöä ja 

aiheiden käsittelyn näkökulmia.  

Opinnäytetyön kohderyhmän määrittäminen on tärkeää tuotteen sisällön kannalta, sillä se kertoo 

sen, kenelle idea on ajateltu. Toiminnallista opinnäytetyötä olisi hankala toteuttaa ilman kohde-

ryhmän määrittelyä. Kohderyhmällä rajataan ja selkeytetään myös sisällöllisiä valintoja ja niiden 

perusteluja. Määrittäminen auttaa myös pysymään opinnäytetyölle määritellyissä rajoissa ja koh-

deryhmää voidaan myös käyttää hyödyksi arvioinnissa. Arvioinnissa voidaan käyttää kohderyh-

mää tuotteen testaajana tai tapahtuman palautteen antajana. (Vilkka, Airaksinen 2003, 40.) 
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6.3 Suunnitelmasta verkko-oppaaksi 

Suunnitteluvaiheesta siirryin täsmällisempään tiedon keräämiseen, kun käsiteltävät aiheet olivat 

selvillä. Tässä vaiheessa perehdyin myös tarvittaviin termeihin ja taustateoriaan. Raporttiosuu-

den alkuun avasin tarkemmin mitä vaeltaminen tarkoittaa, ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Kä-

sittelin myös yleisimmät alueet Suomessa, joihin vaellukset kohdistuvat. Perehdyin myös ympä-

ristövastuullisuuteen käsitteenä ja siihen, mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon. Tämän avulla sain 

käsityksen siitä, mitä asioita haluan oppaassa tuoda esille. Näitä asioita tutkin erilaisista verkko-

lähteistä sekä painetuista materiaaleista. Pääosin tuorein tieto ympäristöasioista löytyi verkosta.   

 

Oppaan kokoamisprosessin aloitin otsikoiden määrittelemisellä. Tavoittelin otsikoissa selkeyttä, 

jotta lukijan on helppo tarvittaessa vain silmäillä oppaan aihealueet läpi ennen varsinaista luku-

päätöstä. Otsikoiden täytyi kuitenkin olla hyvin sisältöä kuvaavia. Oppaassa asiat etenevät aihe-

piirijärjestyksessä, joten suunnittelin otsikot sen pohjalta. Ennen varsinaisen tekstin kirjoitta-

mista kokosin otsikoiden alle asioita, joita halusin käsitellä kyseisessä kappaleessa.   

 

Muistiinpanojen kokoamisen jälkeen aloitin varsinaisen kirjoitusprosessin. Tavoitteenani oli, että 

teksti on tiivistä ja informatiivista, jotta lukija jaksaa keskittyä koko oppaaseen. Muodostin muis-

tiinpanoistani kokonaisia lauseita ja lisäsin tietoa paikoittain. Kirjoitusvaiheessa huomasin, että 

hyvä pituus yhden aiheen käsittelylle on noin sivullinen tekstiä. Muuten oppaasta olisi tullut to-

della pitkä ja lukija ei välttämättä olisi pysynyt kiinnostuneena loppuun asti. Kirjoittamisessa haas-

teena oli asioiden selkeä ilmaisu, jotta aiheesta vähemmänkin tietävä pysyisi aiheessa mukana.  

 

Valitsin aihepiirijärjestyksen aiheiden esittämisjärjestykseksi. Aihepiirijärjestys on hyvä vaihto-

ehto silloin kun käsiteltävänä on laaja kokonaisuus, jota voi tarkastella myös osissa (Kankaanpää, 

Piehl 2011, 101-102). Lukija voi valita luettavaksi vain kiinnostavimmat kappaleet irtonaisena ko-

konaisuudesta. Pyrin kuitenkin esittämään aiheet jollain tapaa loogisessa järjestyksessä. Mitä tu-

lisi tietää ja ottaa huomioon ennen vaellusta, sen aikana ja mitkä asiat ajoittuvat vasta vaelluksen 

loppuun tai jälkeen. Kuitenkin esimerkiksi varustehuollon halusin käsitellä yhdessä varusteiden 

kanssa, vaikkakin se tapahtuukin yleensä vasta vaelluksen jälkeen.  

 

Oppaaseen tulevien aiheiden rajaaminen oli alusta asti suhteellisen selkeää. Päätin käsitellä suu-

rimpia aihepiirejä, mitä ympäristövastuullisuuteen vaeltaessa tulee. Laajimpia aiheita ovat ne, 

joita vaeltaja kokee päivittäin matkallaan, esimerkiksi jätteiden syntyminen ja leiriytyminen. Ai-

hepiirit oppaaseen määrittyivät jo raportoinnin alkuvaiheessa, joten niiden kanssa ei tarvinnut 
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enää tehdä työtä. Tekstin laajuuden pitäminen kohtuullisena aiheutti haasteita. Tietoa ja asiaa 

aiheesta löytyi paljon ja valintojen tekeminen käsiteltävien aiheiden kanssa oli ajoittain vai-

keaa. Esimerkiksi koirien kiinnipitoaika ja sen noudattaminen oli mielenkiintoinen aihe, johon olisi 

tehnyt mieli perehtyä paljon enemmän. Koirien kiinnipitäminen on myös ollut pinnalla sosiaali-

sessa mediassa, joten aiheena se on ajankohtainen. Asia on erittäin tärkeä ja yksi isoimmista ih-

misten noudattamatta jättämistä määräyksistä. Kuitenkin täytyi tehdä päätös siitä, että se on 

mainitsemisen arvoinen asia liittyen ympäristövastuullisuuteen, mutta kuitenkin vain osa isom-

paa kokonaisuutta. Siksi aihe ei esimerkiksi saanut kokonaan omaa kappaletta, tai edes sivua.  

Karsin tekstistä pois mielestäni aihetta sivuavat asiat ja yritin pitää ydinasiat selkeinä koko oppaan 

läpi.   

 

Haastattelusta saadut tulokset näkyvät varusteita käsittelevässä osuudessa sekä luonnossa toi-

mista käsittelevissä kohdissa. Haastattelussa käsiteltiin erityisesti jokaisen henkilökohtaisia vaiku-

tuksia ympäristöön ja mitä pieniä asioita voi tehdä, jotta vaikutukset pienenevät. Tulokset tukivat 

aihettani ja vahvistivat sisältöä, sillä myös alan ammattilainen oli kiinnittänyt huomiota ympäris-

tön muutokseen. Myös varustemarkkinoilla näkyy selkeää muutosta ja yhä useampi valmistaja 

pyrkii vastuullisen materiaalin ja tuotannon käyttämiseen. Haastattelun runko löytyy liitteestä 

kaksi.  

 

6.4 Visuaalinen toteutus 

Kuvat ja kaaviot kiinnittävät parhaiten lukijan huomion. Kuvia silmäilemällä lukija tekee päätök-

sen siitä, onko tekstin sisältö kiinnostavaa ja lukemisen arvoista. Laadukkaat, aiheeseen sopivat 

ja pienet kuvat kiinnittävät parhaiten lukijan huomion. Liian sekavat, epätarkat ja mainosmaiset 

kuvat kiinnittävät vähiten huomiota. Kuvien ja kaavioiden tulisi tuoda lisätietoa lukijalle, ei toimia 

pelkkänä tilan täytteenä. Yksinkertainen tausta toimii paremmin kuin paljon erilaisia kuvioita si-

sältävä. (Nielsen, Pernice 2010.) 

 

Ulkomuodolliset seikat alkoivat hahmottua siinä vaiheessa, kun teksti oli jo lähes valmis. Näin oli 

helpompi hahmottama mihin kohtiin sopi kuvia ja tekstilaatikoita. Tekstin asetteluksi valit-

sin kaksi tekstipalstaa vierekkäin, sillä se miellytti omaa silmääni ja oli helposti luettavissa. Otsi-



21 

 
 

koiden väriksi valitsin mustan, sillä se toi selkeyttä tekstin rakenteeseen. Turha värikkyys olisi teh-

nyt ulkoasusta sekavan. Sivujen ylätunnisteeseen asetin oppaan otsikon vaalealla oliivinvihre-

ällä.   

 

Verkko-oppaassa olevat valokuvat ovat kaikki yhtä lukuun ottamatta itse ottamiani. Sivun 7 kuva 

on lähipiiristäni ja sen julkaisuun sain luvan kuvaajalta. Kaikki muut valokuvat ovat itse otettuja 

menneiden vaellusten valokuvia ja osan otin varta vasten opinnäytetyötäni ajatellen. Kuvat elä-

vöittävät oppaan ulkoasua ja tuovat aiheeseen liittyvää tietoa esille. Kuvien muokkaamiseen käy-

tin Adobe Photoshop Express ilmaisohjelmaa. En muokannut kuvia kovin paljoa, pääosin vain ra-

jasin tai muutin kirkkautta sekä kontrastia. Halusin kuvien pysyvän laadukkaina, mutta todenmu-

kaisina. Turhan kiillotetut kuvat eivät olisi sopineet oppaan aiheeseen.   

 

En halunnut lisätä oppaaseen kaavioita tai muita tutkimuksellisia faktoja ilmaisevia kuvioita. Ha-

lusin pitää oppaan mahdollisimman ymmärrettävänä ja koen, että kaaviot eivät olisi sopineet sii-

hen, mitä tavoittelen. Kaaviot ja kuviot olisivat elävöittäneet oppaan ulkoasua sekä tuoneet vielä 

lisää tietoa lukijalle. Pidin kuitenkin ajatuksesta, että oppaani ei ole tutkimuksellinen koonti vaan 

selkeä opastus ihmisille siitä, kuinka vaikuttaa omilla toimilla luonnon hyvinvointiin.  

 

6.5 Valmis verkko-opas ja sen julkaiseminen 

Valmis verkko-opas on 14 sivuinen, josta 11 sivua sisältää varsinaista tekstiä. Oppaaseen pääty-

neet pääteemat ovat ympäristövastuullisuus, erilaiset vaellusympäristöt ja niissä liikkuminen, 

vaeltajan varusteet, leiriytyminen sekä jätehuolto. Näihin teemoihin liittyy tietenkin paljon pie-

nempiä alateemoja, kuten varustehuolto sekä jokamiehenoikeudet. Oppaan ulkoasun värimaa-

ilma on vihreää sekä valkoista, vihreä liittyen ympäristöteemaan. Fontiksi valikoitui calibri light, 

sillä pidän sen ohuemmasta ulkomuodosta enemmän kuin normaalin calibri fontin. Valitsemani 

fontti on myös selkeästi ja helposti luettava. Aiheeseen sopivia valokuvia löytyy melkein jokaiselta 

sivulta ja oppaan lopusta koonti hyödyllisistä verkkosivuista, joista löytyy lisää tietoa aiheesta.  

Oppaassa yhteistyökumppaninani toimi Retkipaikka. Retkipaikka on Suomen suosituin matkai-

lublogi ja luontomatkamedia, se tavoittaa viikoittain 250 000 suomalaista. Retkipaikka julkaisee 
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päivittäin erilaisia retkeilyyn liittyviä artikkeleita. Vuoden sisällä Retkipaikan sivuja on lukenut mil-

joona eri kävijää. Retkipaikka tarjoaa myös muuta kuin artikkeleita, esimerkiksi matkailumarkki-

noinnin ja luontomatkailun asiantuntijapalveluita. (Retkipaikka 2019.) 

 

Retkipaikan yhteyshenkilö, Jonna Saari, oli tiiviisti mukana oppaan toteuttamisvaiheessa. Lähetin 

hänelle oppaan luettavaksi ja kommentoitavaksi tasaisin väliajoin. Näin varmistin, että teksti on 

todenmukaista eikä sisällä asiavirheitä. Ennen julkaisua lähetin oppaan luettavaksi myös Metsä-

hallituksen viestintäosastolle. Tämä ajatus syntyi yhdessä Retkipaikan yhteyshenkilön kanssa. Op-

paan luetuttaminen ulkopuolisilla osoittautui erittäin hyväksi ideaksi. Sain rakentavia komment-

teja aiheesta sekä oppaan teksti tarkistettiin todenmukaiseksi. Verkko-oppaan jakelu tapahtui yh-

teistyössä Retkipaikan kanssa. Julkaisupäivämäärä oli 24. lokakuuta 2019 ja se tapahtui Retkipai-

kan blogikirjoituksen muodossa. Opas löytyy kirjoituksen lopusta ladattavana pdf-tiedostona. Jul-

kaisussa oli myös lyhyt haastattelu minusta koskien sitä, mistä idea työhöni lähti. Opas on myös 

pysyvästi liitettynä Retkipaikan sivuille, vastuullisuutta käsittelevään osioon.  

 

Opas sai lämpimän vastaanoton eikä negatiivisia kommentteja ole tullut ollenkaan viikon sisään 

oppaan julkaisusta. Erityisesti aiheen tärkeys on puhututtanut ihmisiä ja se on saanut kiitosta 

muun muassa Scandinavian Outdoor Oy:n Tampereen liikkeen myymäläpäälliköltä. Verkko-

opasta on jaettu muun muassa Facebookissa sekä Twitterissä ja Retkipaikan oma Facebook jul-

kaisu aiheesta on kerännyt yhteensä 100 tykkäystä ja 11 jakoa ensimmäisen viikon aikana. Linkki 

verkkojulkaisuun Retkipaikan sivuille löytyy liitteestä 1.  

 

6.6 Verkko-oppaan arviointi 

Verkko-oppaan arvioinnissa voidaan tarkastella verkko-oppimateriaalien laatukriteereitä. Vaikka 

opas ei ole varsinainen opetusmateriaali, sen tarkoitus on kuitenkin tuoda uutta tietoa lukijalle. 

Kriteereitä on monia ja niistä voi valita sopivimmat ja merkityksellisimmät oman kokonaisuuden 

kannalta. Laatukriteereitä ovat muun muassa pedagoginen ja tuotannon laatu, käytettävyys ja 

esteettömyys. (Opetushallitus 2006.) 

Kehitettävän opastustekstin kohdalla keskitytään tarkastelemaan erityisesti käytettävyyttä ja tuo-

tannon laatua. Käytettävyydellä tarkastellaan rakennetta, toteutusta teknillisesti, sujuvuutta ja 
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helppoutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, kuinka helposti työstä löytää haettua tietoa, vas-

taako se esitettyihin kysymyksiin ja onko ulkoasu selkeä. Myös tekstin laatu vaikuttaa työn käy-

tettävyyteen ja selkeyteen. Tuotannon laadussa keskitytään koko prosessin kulkuun ja siihen, 

kuinka lopputulokseen on päädytty. Prosessin suunnitelmallisuus sekä tavoitteiden saavuttami-

nen on osa arviointikriteeriä. (Opetushallitus 2006, 18-26.) 

Opas on käytettävyydeltään toimiva ja juuri sellainen, mitä suunnittelin. Käsitellyt asiat etenevät 

oppaassa loogisesti ja rakenne on selkeä. Oppaan ulkoinen teema pysyy aiheen ympärillä, mikä 

tekee siitä miellyttävän lukea. Lukija ei pääse tipahtamaan aiheesta kesken kaiken. Käytettävyyttä 

lisää juurikin selkeä asiajärjestys, tarvittaessa oppaasta voi lukea vain yhden aihealueen. Tekninen 

toteutus tuotti eniten haasteita, mutta lopputuloksesta tuli hyvä. Tekstin ja otsikoiden asettelu 

pysyi samana läpi oppaan. Kuvat oppaassa herättävät lukijan huomion ja tuovat lisäarvoa tekstin 

rinnalle. Ne eivät kuitenkaan vie päähuomiota pois tekstiltä, sillä kuvien koko on maltillinen ja 

värit eivät ole silmiin pistäviä.  

Koko oppaan tekemisen ja kokoamisen prosessi sujui vauhdikkaasti. Suurempia ongelmia ei tullut 

vastaan, eniten pohtimista vaati oppaaseen päätyvien aiheiden päättäminen. Suunnitelmavaihe 

vei paljon aikaa, mutta oli tärkeä osa haluttua lopputulosta. Tavoitteena oli luoda lukijaystävälli-

nen ja selkeä opas ja tavoite saavutettiin. Opasta olisi voinut kirjoittaa lähes loputtomasti, joten 

suurin työ oli pitää aihe kurissa ja tekstin sisältö tiiviinä ja informatiivisena.  

Lähetin verkko-oppaan luettavaksi Metsähallituksen viestintäosastolle sekä Retkipaikkaan ennen 

julkaisua. Näin oppaan todenmukaisuus varmistettiin ja sain palautetta kokonaisuudesta. Metsä-

hallituksen viestintäosastolta sain positiivista palautetta oppaasta. Aihe oli heidän mielestään tär-

keä ja oppaan sisältö hyvin suunniteltu. Kehittämisideana sain nostaa metsäpalovaroituksen mer-

kitystä ja noudattamista vielä enemmän, ja tein lisäyksiä tämän perusteella oppaaseen vielä en-

nen julkaisua. Retkipaikalta sain myös hyvää palautetta koko prosessin läpi. He erityisesti kiinnit-

tivät huomiota aiheen ajankohtaisuuteen ja tiedon jakamisen tärkeyteen. Julkaisun jälkeen opas 

sai myös hyvää palautetta, etenkin ulkoasun sekä tekstin selkeydestä ja aiheen tärkeydestä. Pa-

lautteet tulivat suullisina kommentteina henkilökohtaisesti tai kirjoitettuina kommentteina esi-

merkiksi Facebookiin. Muutamista löytyi myös kehitysideoita, kuten oppaan kääntäminen myös 

englanniksi tai paperiversion jakaminen esimerkiksi retkeilyvarustemyymälässä.  
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyöni lähti liikkeelle omasta kiinnostuksesta vaeltamiseen sekä ympäristön hyvinvoin-

tiin. Työn alussa oma tietämykseni rajoittui lähinnä vain omiin sekä lähipiirini kokemuksiin. Aiheen 

kiinnostavuus helpotti työn tekemistä huomattavasti, sillä tekeminen pysyi mielekkäänä. Oman 

tiedon lisääntyminen opinnäytetyön tekemisen ohella on tulevien vaelluksien sekä ammatillisen 

osaamiseni kannalta tarpeellista. Retkipaikan lähteminen mukaan yhteistyön merkeissä oli myös 

erittäin positiivinen asia. Pidän Retkipaikkaa loistavana tiedonvälitysväylänä, sillä he tavoittavat 

paljon aiheesta kiinnostuneita lukijoita jo pelkän sosiaalisen median avulla. Heiltä sain myös asi-

antuntevaa tukea työni taustalle. 

Huomasin prosessin aikana, että ympäristölliset asiat puhuttavat ihmisiä todella paljon juurikin 

sosiaalisessa mediassa, etenkin kesäkaudella. Lähes päivittäin erilaisissa vaeltamiseen ja retkei-

lyyn liittyvissä julkaisuissa käytiin keskustelua roskaantumisesta, kierrättämisestä ja kesällä erityi-

sesti maastopaloista. Oppaalleni oli siis tarvetta sekä aiheesta kiinnostuneita lukijoita.  

Raporttiosuuden johdannossa esittelin työn tarkoituksen, tavoitteen sekä tutkimuskysymyksen. 

Tarkoituksenani oli luoda selkeä ja lukijaystävällinen verkko-opas vaelluksen ympäristövastuulli-

suudesta kiinnostuneille. Tavoitteenani oli tuoda saataville uutta tietoa ympäristövastuullisuu-

desta valitsemalleni kohderyhmälle. Tutkimuskysymyksiäni oli, kuinka kiinnittää huomiota omaan 

ympäristövastuullisuuteen vaelluksella sekä miten kulkea luonnossa mahdollisimman ympäris-

töystävällisesti ja luontoa kunnioittaen. Opas vastaa tutkimuskysymykseeni ja tarjoaa lisätietoa 

ympäristövastuullisuudesta sekä siitä, mitä kukin voi tehdä luonnon hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Verkko-oppaassa käsitellään isoja sekä pienempiä aihealueita siitä, kuinka jokainen voi henkilö-

kohtaisesti vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Esimerkiksi kierrättämällä jätteet, valitsemalla 

ekologisesti tuotettuja varusteita ja noudattamalla sääntöjä sekä varoituksia. Oppaassa kerro-

taan, millaisia ympäristövaikutuksia vaeltamiseen liittyy, miksi ne tulisi huomioida ja mitä niiden 

ehkäisemiseksi voi tehdä.  

 

Opas ei tarjoa täysin uutta tietoa, jota ei muualta löydy. Kuitenkin hajanaisesti saatavilla oleva 

tieto on nyt koottu selkeästi yksiin kansiin ja on helposti löydettävissä. Tutkimuskysymyksiini olisi 

myös voinut vastata paljon laajemmin, sillä asiaa olisi löytynyt lähes loputtomiin ja uusia uutisia 

ja tutkimustuloksia ympäristöllisistä aiheista tulee jatkuvasti. Koen kuitenkin, että opas vastaa ky-

symyksiin tiivisti, mutta kuitenkin informatiivisesti.  
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Aiheeni tietoperustan etsiminen ja siihen perehtyminen oli erittäin mielenkiintoista, mutta sa-

malla haastavaa. Tämä oli ehdottomasti opinnäytetyöni ajallisesti pisin ja eniten tarkkuutta vaa-

tivin vaihe. Ympäristövastuullisuudesta ja luonnonsuojelusta löytyy todella paljon kirjoitettuja 

lähteitä sekä verkkojulkaisuja. Haasteellista tiedonkeruusta teki asioiden hajanaisuus erilaisissa 

lähteissä, erilaisten materiaalien paljous sekä uusimman tiedon löytäminen. Luotettavan tiedon 

löytäminen oli tärkeää, sillä moni aihetta käsittelevä teksti muistutti blogikirjoituksia eikä vaikut-

tanut täysin luotettavilta lähteiltä. Painetut lähteet saattoivat olla kymmenenkin vuotta vanhoja, 

jolloin tieto ei ole enää nykypäivän mukaista, esimerkiksi luonnon roskaantuminen on pahentu-

nut huomattavasti. Retkeilyyn ja vaeltamiseen liittyvää uutta kirjallisuutta on olemassa, mutta 

niiden saatavuus on erittäin rajallista, uusimpia kirjoja ei esimerkiksi löytynyt kirjastosta vaan pel-

kästään kirjakaupoista. Uusista vaeltamiseen kohdistuvista oppaista löytyi vähän tietoa esimer-

kiksi jätteiden lajittelusta ja luonnossa ympäristöystävällisesti liikkumisesta. 

Asettamastani aikataulusta jäin jälkeen keväällä. Jouduin muuttamaan aikataulua osittain itseni 

ja osittain ulkopuolisten tekijöiden takia. Alun perin olin tarkoitus, että opas julkaistaisiin kesän 

aikana. Julkaisu kuitenkin venyi lokakuulle asti. Suurimpana syynä oli omasta aikataulusta tippu-

minen, eikä opas ollut valmis toukokuun loppuun mennessä. Tuotteen kehittäminen täysin tyh-

jästä ilman toimeksiantajaa osoittautui ajallisesti pidemmäksi prosessiksi kuin osasin odottaa. Jäl-

keenpäin ajateltuna oli hyvä, että julkaisu venyi. En olisi saanut oppaasta yhtä hyvää kuin nyt, jos 

olisin kiirehtinyt julkaisun kanssa. Koen, että työ olisi jäänyt alkuperäisellä aikataululla vailli-

naiseksi ja huolimattomaksi.  

Onnistuin tavoitteideni mukaisesti oppaan sisällössä ja ulkoasussa. Tavoittelin siistiä, raikasta ja 

selkeää ulkoasua ja mielestäni onnistuin siinä. Jätin turhat kaavakkeet pois ja pidin kieliasun sel-

keänä. Sisällöllisesti en alkanut selittämään liian monimutkaisesti asioita tai käyttämään hankalia 

ammatillisia termejä, jotta asiasta tietämätönkin lukija pysyisi mukana tekstissä.  

En varsinaisesti voi sanoa tuoneeni täysin uutta tietoa, sillä en suorittanut tutkimusta tai tiedon-

keruuta, joka olisi selvittänyt aiheesta jotain uutta. Tiedonkeruu tapahtui pääosin jo olemassa 

olevista lähteistä sekä omista ja muiden kokemuksista. Toin kuitenkin uutta luettavaa ympäristö-

vastuullisuudesta kohderyhmälleni ja sain tärkeälle aiheelle näkyvyyttä. Sain koottua hajallaan 

olevan tiedon yhteen paikkaan, joka helpottaa asiasta kiinnostuneiden tiedon löytämistä.  

Opasta olisi voinut hioa loputtomasti. Oli kuitenkin tärkeää osata päättää tekeminen jossain koh-

taa, sillä muuten opas olisi lähtenyt laajenemaan holtittomasti. Lähes jokaisesta kappaleesta olisi 
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voinut luoda oman pienen oppaansa. Toiminnallisen opinnäytetyön teoriaan olisin voinut paneu-

tua tarkemmin ennen vaellus- ja ympäristöasioihin perehtymistä. Nyt lähdin turhan innokkaasti 

varsinaisen aiheen kimppuun ja jälkeenpäin oli hitaampaa etsiä teoriaa toiminnallisen työn teke-

misestä.  

Opinnäytetyöni tukee alani osaamistavoitteita eli kompetensseja, kuten tiedonhakua ja -käsittely 

ja vastuuta omasta toiminnasta ja sen seurauksista. Myös verkostoituminen sekä työelämäyhtey-

det näkyvät työssäni Retkipaikan ja Metsähallituksen kanssa. Työelämäyhteydet toivat huomat-

tavan lisäarvon opinnäytetyöhöni, sillä sen avulla sain verkko-oppaani näkyviin ja työn tekemiselle 

oli selkeämpi tavoite. Ilman yhteistyötä verkko-opas olisi jäänyt pimentoon ja tekeminen olisi tun-

tunut lähes turhalta. Yhteistyö antoi työlleni selkeämmän määränpään ja opetti paljon yhteis-

työstä isompien toimijoiden kanssa. Teimme muun muassa Retkipaikan yhteyshenkilön kanssa 

puhelinhaastattelun koskien vaellusharrastustani ja ideaa työn taustalla. Haastattelu muokattiin 

julkaisuun tekstiksi. Myös kestävä kehitys on näkyvä osa opinnäytetyötäni ja työ on koottu kehit-

tämishankkeen tapaan jo olemassa olevasta tiedosta. 

Jatkokehitysideana oppaan voisi kääntää toiselle kielelle, kuten englanniksi. Tällöin opasta voisi 

levittää laajemmalle lukijakunnalle, esimerkiksi luontokohteissa vieraileville turisteille. Tämän ke-

hitysidean sain myös usealta oppaan lukeneelta retkeilijältä. Myös oppaan aihealueista voisi 

luoda omia pieniä verkko-oppaita, kuten jätehuollosta tai reiteistä. Verkko-opasta voisi myös tu-

lostaa paperiversiona jaettavaksi luontokeskuksille tai retkeilyvarustemyymälöihin.  
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Liitteet          LIITE 1 1/2 

 

Avoin haastattelu – haastattelun runko 

 

1. Mitä ympäristövaikutuksia olet itse huomannut liikkuessasi luonnossa?  

 

2. Onko mielestäsi esimerkiksi roskaantuminen tai ympäristön kuluminen lisääntynyt huo-

mattavasti? 

 

3. Mitä teet itse pienentääksesi omia ympäristöllisiä rasitteita? Mitä neuvoisi muille?  

 
4. Neuvotko työssäsi asiakkaita toimimaan ympäristöystävällisemmin luonnossa tai tarjo-

atko heille ympäristövastuullisesti tuotettuja tuotteita mahdollisuuksien mukaan? 

 
5. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät kohdat, joita yksilön tulee huomioida suunnitellessaan 

vaellusta, jotta ympäristörasitus olisi mahdollisimman pieni? 
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Ympäristövastuullisen vaeltajan verkko-opas 
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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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