
Retkeilyetiketti
Kaunis luonto on tarkoitettu kaikille.

Turvallisesti maastossa ja vesillä

Maastossa ja vesillä on turvallisinta liikkua ryhmässä, jos ei tunne maastoa 
tai vesialuetta.  Ennen retkeä olisi hyvä tarkistaa sääennusteet. Pukeu-
du retkelle säänmukaisesti ja ota mukaan sadevarusteet ja varavaatteet ja 
riittävästi juomista varsinkin kesällä. Vesillä muista pitää kelluntaliivi yllä. 

Retkelle lähtijän muistilista:

1. Suunnittele reitti ja hanki riittävät kartat ja oppaat alueesta.
2. Ilmoita suunnitelmasi kotiväelle, majoituspaikkaan tai vesille mennessä 

satamaan.
3. Tarkista mobiililaitteiden akkujen varaus ja kestävyys.
4. Varustaudu huolella: vaatteet, varusteet, ensiapuvarusteet.
5. Pysy suunnitelmassa – näin hätätilanteessa löytäminen on nopeaa.
6. Hätätilanteessa soita numeroon 112. Kerro sijaintisi sekä mitä on 

tapahtunut ja kuuntele ohjeet.



Yleiset retkikohteet ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Kohteissa 
reitit on merkitty sekä alueista on saatavilla karttoja. Reittien varrella 
on taukopaikkoja, josta yleensä löytyvät WC, tulisija sekä suojakatos.

Suomen luonnossa saa liikkua jalan, talvella suksilla, vesitse veneellä 
tai polkupyörällä. Moottoroiduilla ajonevoilla liikkumiseen tarvitaan aina 
maanomistajan lupa. Luontoliikkujan etikettiin kuuluu kiertää yksityiset 
talot ja rannat riittävän kaukaa sekä kulkea jälkiä jättämättä. Koirat on pi-
dettävä kytkettyinä retkikohteissa ja virkistysalueilla.

Retkikohteissa ja nuotiotulilla on tapana, että uusille tulijoille tehdään tilaa 
tulen ääressä tai siirrytään pois, kun omat eväät on syöty. 

Luonnossa liikkujan vastuut

• Anna eläinten ja kasvien olla rauhassa omassa ympäristössään.
• Suo myös muille retkeilijöille mahdollisuus nauttia luonnon rauhasta.
• Siivoa aina jälkesi ja tuo roskat pois maastosta.
• Huolehdi yhteisistä retkikohteiden rakenteista.
• Vältä äänekästä toimintaa metsissä ja vesillä.

Luonnossa liikkujan 
oikeudet ja vastuut



Leiriytyminen maastossa

Nuotiotuli tekee retken tunnelman

Luonnon antimia

Rakennetuissa retkikohteissa tai niiden välittömässä läheisyydessä voi yöpyä tilapäisesti laa-
vussa, teltassa tai veneessä. Tilapäiseksi katsotaan alle kahden vuorokauden majoittuminen. 
Muualla luonnossa majoittumiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.  Järvien ja jokien vet-
tä saa käyttää peseytymiseen ja uimiseen. Veteen ei saa laskea mitään likavettä.

Retkeilykohteet on varusteltu tulipaikoilla. Tulentekoa rajoittaa metsäpalovaroitus perinteisillä 
nuotiopaikoilla. Retkikohteissa on liiteri, josta voi tehdä tarvittava määrä polttopuuta, 
seuraavallekin tulijalle voi tehdä klapit valmiiksi. Älä heitä nuotioon mitään palamatonta. Pidä 
tulesta huolta, tarkkaile tulen kokoa ja kipinöintiä. Sammuta tuli aina kun lähdet. Yksityiselle 
maalle tulenteko vaatii aina maanomistajan luvan.

Suomessa metsämarjojen ja sienien poimiminen on sallittu kaikille. Puiden, pensaiden tai 
muiden kasvien vahingoittaminen on kielletty. On myös suojeltuja harvinaisia kasveja, jotka 
tulee jättää koskematta.

Metsästys ja kalastus ovat rajoitettua toimintaa, joihin tarvitaan viranomaisen lupa. Ilman 
lupaa on sallittu vain onkiminen ja pilkkiminen järvialueilla, mutta sekin on kielletty virtaavissa 
vesissä. Pysyttele marja-, sieni- ja kalaretkillä tarpeeksi kaukana yksityisten talojen pihoilta 
ja mökkien rannoilta.

Roskaton retkeily

Roskaton retkeily alkaa jo kotona, kun retkeä suunnitellaan. Siirrä kaikista metalli- ja lasipur-
keista tavarat muovirasioihin. Poista muovipakkaukset ja vaihda ne poltettaviin pakkauksiin. 
Näin jätettä ei tarvitse kannella takaisin. Retkikohteissa ei yleensä ole roska-astioita. Jos si-
nulle jää metallia tai lasia, on ne tuotava kierrätyspisteisiin.

Tulisijassa voit polttaa paperia, pahvia ja poltettavaksi luokiteltua muovia. Huomioi toiset 
nuotion käyttäjät, kun aloitat roskien polton.

Retkikohteissa on kompostit käymälöissä. Sinne voi viedä kaiken maatuvan jätteen. Laita 
vielä kompostiainetta päälle, niin kärpäset pysyvät loitolla. Käymälän säiliöön ei saa laittaa 
muovia eikä metallia! Jätä käymälä siistiksi jälkeesi.



Kaunis luonto on 
tarkoitettu kaikille.

Suomen luonto tarjoaa kauniita maisemia, puhtaita rantoja ja vaihtelevia 
polkuja virkistymiseen.  Luonnon ympäristöstä voi Suomessa nauttia 
melko vapaasti. Parhaisiin kohteisiin on retkeilijöitä varten rakennettu 
taukopaikkoja nuotiosijoineen. Tässä oppaassa neuvotaan, miten toimit 
oikein luonnossa ja retkikohteissa. Tavoitteena on säilyttää Suomen 
luonto sekä retkikohteiden ympäristö viihtyisänä kaikille retkeilijöille.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ylläpitää retkisatamia ja virkistysalueita 
Etelä-Karjalan maakunnassa. Saimaan virkistysalueyhdistys ylläpitää 
retkeilypalveluja Etelä-Savon maakunnassa.

Pidä Saaristo Siistinä ry 
Metsähallitus
Saimaa Geopark ry 


