REPOLAISEN RETKIPASSI
(Ketunlenkki)
Metsähallitus on tuottanut tämän opastusaineiston
Kestävää Luontomatkailua Repovedellä –hankkeessa, jota on
rahoittanut Kaakkois‐Suomen ELY –keskus.

Tiina Linsén 2014
Kuvat Tiina Linsén & piirrokset Tupu Vuorinen
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Repolaisen retkipassi
- Ketunlenkki Katajavuoren kautta
Viestit:
‐ Kansallispuistot ovat helmiä, aarteita, joiden loisto on retkeilijän hyppysissä
‐ Vapaus on myös vastuuta – yhteiset pelisäännöt
‐ Roskaton retkeilijä
‐ Retkeily kansallispuistossa – ovatko rakenteet ja palvelut itsestäänselvyys?
‐ Ei lähdetä soitellen sotaan ‐ jokamiesretkeilijän päivärepun sisältö
 Kansallispuistoissa on helppoa ja mukavaa retkeillä! Vastuullinen retkeilijä
ajattelee ‐ tiedostaa toimintansa seuraukset sekä arvostaa yhteistä
omaisuuttamme.

Kattoteeman alla käsitellään aiheita:
‐ Jokamiehen oikeudet / toimiminen luonnonsuojelualueilla
‐ Kansallispuistot
‐ Retkeilijän reppu (+asialliset retkeilyvarusteet)
‐ Luontovalvojan retkeilijää palvelevat työt kansallispuistoissa

Rekvisiitta:
Ohjelman runkona ja punaisena lankana
kulkee retkipassin rakentaminen pitkin matkaa.
Oheisessa kuvassa oleva ”retkipassi” on koottu
hieman erilaisessa ohjelmaversiossa,
mutta periaate on sama.
Osakokonaisuus kerrallaan poimitaan hyppysiin
retkipassin osia – tässä versiossa seuraavasti:
nauha, puuhelmi, pätkä ilmastointiteippiä,
tervas, mehupillin pätkä, mutteri.
Retkipassista voi koota kuvan mukaisen
ripustettavan version tai vaikka kaula‐ tai
rannekorutyyppisen, ehkä helpomman version.

‐ oppaan puuhelmet (nauhaa + puuhelmiä kansallispuistojen määrän verran) ja retkipassin malli
roikkumassa repussa (helmiä ja nauhaa voi tilata suurpakkauksissa esim. Sinellista)
‐ retkipassin osat (puisia irtohelmiä, pillinpätkiä, tervaksia, muttereita, nauhaa, ilmastointiteippiä)
‐ päiväreppu sisältöineen, muista TULITIKUT ja PUUKKO
‐ jokamiehen oikeudet –vihkonen malliksi + kysymys – vastaus –lista
‐ 5 kpl pieniä vihkoja ja lyijykyniä + 5 kpl erivärisiä kirjainsettejä (valmis pohja tulostettavaksi
materiaalipankissa, valittu yleisiä kirjaimia)
‐ Repovesi –kartat oppilaille http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/repovesifineng.pdf
(‐ Kansallispuisto –kartta oppaalle http://www.luontoon.fi/kansallispuistot, voidaan katsoa
kansallispuistojen sijainnit Suomessa)
‐ mittanauha
‐ kompassi
‐ kuvat tai aidot esineet: tupakannatsat, siimasyherö, pieni lasipullo, limsatölkki, pieni muovipullo

Muuta:
Etappien järjestys tässä ohjelmaversiossa on täsmätty nimenomaan Ketunlenkille. Jollain toisella
reitillä järjestyskin voi olla toinen. Maamerkkaamiseen eri reiteille kannattaa hieman käyttää
aikaa. Ohjelmassa on ns. ”viralliset” etapit ja muutama ”välipala”, joihin ei liity suuria
opastuksellisia tavoitteita.

Värit tekstissä:
Sininen = Ohjeistusta ja huomioita
Kursiivi = Oppaan kerrontaa
Punainen = Oppaalle tausta‐aineistoa
Vihreä = Välipala
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REPOLAISEN RETKIPASSI
”Tervetuloa X koulun kokelaat seikkailullemme Repoveden kansallispuistoon. Tänään suoritamme
alokasretkeilijöiden retkipassin kokoamistutkinnon, jonka myötä teistä sukeutuu tiedostavia ja
vastuullisia retkeilijöitä. Ohjelman aikana te kokoatte itsellenne retkipassin, jonka osat tulevat aina
muistuttamaan teitä tämän päivän aikana opituista tärkeistä asioista. Ripustakaa se sopivaan
paikkaan, josta se aina välillä sattuu silmiinne!
Tässä teille jokaiselle retkipassin nauha – pitäkää se tallessa.
OPPILAAT VANGITAAN, KOUKUTETAAN JA KUTSUTAAN
”TANSSIIN” HETI ALKAJAISIKSI. MIELENKIINTO ON HERÄTETTY.
RETKIPASSIA RAKENNETAAN LÄPI OHJELMAN.
NÄPELÖITÄVILLÄ ESINEILLÄ PÄÄSTÄÄN OPITTAVIIN ASIOIHIN
KIINNI.

SUOMEN KANSALLISPUISTOT ‐ Repovesi / OSIO 1

Tässä osiossa on ajateltu kerrottavan kansallispuistoista yleisesti ja Repoveden asioista lähemmin:
perustamisesta, luonnosta, historiasta jne. oman valinnan ja painotuksen mukaan. Retkelle
lähdettäessä ollaan ison kartan äärellä, missä on hyvä esitellä aluetta. Katsotaan missä ollaan ja
millaiselle reitille ollaan lähdössä. Oppilaille voitaisiin jakaa A4 –kokoisia karttoja, koska täytyyhän
retkeilijällä kartta olla! (Lainaksi tai omaksi)
Puistosta kerrottaessa kannattaa painottaa retkeilijä‐näkökulmaa (telttailupaikat, saavutettavuus
jne.). Kun kerran kartta kädessä ollaan, niin on hyvä hetki todella tarkastella sitä karttaa; millaisia
symboleja, millaisia rajoituksia, osataanko mitata alueen koko, mitä eri värisävyt kertovat jne…

KANSALLISPUISTOT = HELMET
”Kuten näette, minulla pitkä helminauha, jossa on aivan tietty määrä helmiä. Nimittäin jokainen
näistä helmistä (38 kpl) edustaa yhtä kansallispuistoa eli jokaisella helmellä on nimi!
HUOM! 39. tulossa...! Helmiä siksi, että – ihan oikeasti – sellaisia kansallispuistomme ovat:
Suomen luonnon helmiä! Heti aluksi kysynkin, tiedättekö, mikä kansallispuisto on… Tai mikä on
luonnonpuisto? Käsitteet kansallispuisto ja luonnonpuisto nimittäin menevät usein ihmisillä
sekaisin. Retkeilijää koskettava merkittävä ero liittyy niiden virkistyskäyttömahdollisuuteen.
Kansallispuistot ovat kaikille avoimia retkeily‐ ja virkistäytymiskohteita, kun taas luonnonpuistot on
varattu lähinnä tutkimuskäyttöön, eikä niissä saa vapaasti liikkua. Tänään me käsittelemme
nimenomaan kansallispuistossa toimimista.
Kansallispuistot ovat helmiä siksi, että ne ovat tarkoin valikoituja, edustavimpia otoksia
luonnostamme. Ne on perustettu lailla valtion maalle, yleisiksi nähtävyyksiksi ja virkistys ‐/
retkeilyalueiksi. Kansallispuistot ovat kuitenkin luonnonsuojelualueita – kooltaan yli 1000 ha –
joiden tehtävänä on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Ne ovat esimerkkejä tyypillisestä
suomalaisesta luonnosta, mutta samalla ne edustavat myös kansallisesti ja kansainvälisesti
arvokkainta osaa luonnostamme. Jokaisella niistä on omat luonnonsuojelullisesti ja maisemallisesti
arvokkaat ominaisuutensa. Retkeilijälle ne ovat merkittäviä virkistäytymiskohteita. Vuonna 2013
kansallispuistoissamme käytiin reilusti yli 2 miljoonaa kertaa!!! (2 259 800)

REPOVEDEN ARVOT
Jo kauan ennen kuin Repoveden kansallispuisto perustettiin, se oli yksi Etelä‐Suomen
suosituimmista retkeilykohteista. Monien vaiheiden ja pitkällisen väännön jälkeen kansallispuisto
perustettiin vihdoin vuonna 2003. Samalla puiston yhteyteen perustettiin UPM Kymmenen
yksityinen Aarnikotkan metsän suojelualue, joka tuplasi suojelualueen koon. Suojelualueiden
yhteiseksi pinta‐alaksi tuli 2 871 ha.
Repovedestä on tarkoitus kehittää Kaakkois‐Suomen tärkein yhtenäinen metsä‐, suo‐ ja
järviluonnon suojelualue, jonka luonnonarvot säilyvät. Nyt, suojeltuna, luonnon monimuotoisuutta
voidaan Repovedellä lisätä monin eri tavoin. Repoveden arvo retkeilyalueena on tunnustettu ja
alueesta kehitetään ‐ luonnonsuojelun ehdoilla tietenkin ‐ ekologisesti kestävää virkistystä, lähinnä
retkeilyä tarjoavaa aluetta,, jossa on korkeatasoinen, turvallinen ja tyyliltään yhtenäinen retkeilyn
palveluvarustus.
Repoveden kansallispuisto ja siihen liittyvä Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue muodostavat
metsien ja kymmenien järvien kirjoman karun, salomaisen alueen. Repoveden maisemat
muodostuvat laajoista asumattomista metsistä, jylhistä kalliojyrkänteistä ja kymmenistä
kirkkaista järvistä ja lammista. Kymenlaakson korkeimmat kohdat sijoittuvat Repovedelle ja
maaston suuret korkeuserot haastavatkin retkeilijän testaamaan kuntoaan. Mäkien päälle
kiipeäminen palkitsee retkeilijän kauniilla maisemilla.
5

Ihmisen varhaisesta liikkumisesta ja oleilusta alueella kertovat kalliomaalaukset ja seudulta tehdyt
arkeologiset löydökset.
Repovesi on tänä päivänä erittäin suosittu käyntikohde ja kävijämäärät ovat jatkuvasti kasvussa.
Vuonna 2013 Repoveden kansallispuisto valittiin Vuoden retkikohteeksi.
Tästä kansallispuistokartastani näette, että puistoja on pohjoisesta etelään – ympäri Suomen.
Voisin poimia täältä muutamia esimerkkejä:
uusimmat – SELKÄMERI, SIPOONKORPI, ETELÄ‐KONNEVESI,
vanhimmat – PYHÄTUNTURI, PALLAS‐YLLÄS, JOIHIN LIITOKSET 2005,
kooltaan suurimmat – LEMMENJOKI, UKK ja
kävijämääriltään suurimmat – PALLAS‐YLLÄS, UKK.
Tämä Repoveden kansallispuistomme 11 –vuotiaana edustaa puistojemme nuorisoketjua.
Nyt annan teille jokaiselle retkipassinne aloitukseksi helmen symboloimaan Repovettä.
OPPAAN ON NÄYTETTÄVÄ KÄDESTÄ PITÄEN, KUINKA RETKIPASSIA ALETAAN KOOTA! SOLMUN
TEKEMINEN ENSIMMÄISEN HELMEN JÄLKEEN VAIKUTTAA OLEVAN OHJELMAN VAIKEIN OSUUS.
NORMAALI ALKUSOLMU TUPLANA ON VIISAS VALINTA.
Jotta voisitte ymmärtää, millainen on oman helmemme (kansallispuistomme) hohde, lähdetään
matkaan ihastelemaan sen maisemia!
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JOKAMIEHEN OIKEUDET, TOIMIMINEN KP: SSA / OSIO 2

Tämän osion voisi ottaa ennen riippusiltaa rantakalliolla tai riippusillan jälkeen. Tässäkin osiossa
tarvitaan karttaa, josta voidaan katsoa teitä ja järviä ym. Istutaan alas pohtimaan yhdessä mitä saa
ja mitä ei saa tehdä. Kysymyksistä keskustellaan laajemminkin ja kartoitellaan, minkä verran lapset
asiasta tietävät.

”Kun liikumme luonnossa ja erityisesti kansallispuistossa, emme voi toimia ihan miten sattuu
muutenkaan kuin roskaamisen suhteen. On olemassa joukko säädöksiä, joiden puitteissa meidän
tulee toimia. Mahdattekohan tietää, millä nimellä näitä oikeuksia tai sääntöjä kutsutaan?
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää
luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jkm –oikeuksista nauttimiseen ei
tarvita maanomistajan lupaa eikä niistä tarvitse maksaa. Oikeuksia voidaan rajoittaa vain
viranomaisten päätöksiin perustuvin kielloin. Yksi tällainen viranomainen on Metsähallitus, joka voi
määrätä poikkeuksia jokamiehenoikeuksiin hallinnoimillaan suojelualueilla. Jokaiselle
suojelualueelle onkin laadittu omat järjestyssääntönsä, joissa voi olla ylimääräisiä kieltoja tai
rajoituksia. Vaikka esim. liikkuminen luonnonalueilla olisi jkm –oikeuksien puitteissa sallittua,
kansallispuistossa voi olla alueita, joilla liikkuminen on kielletty.
Jkm –oikeudet eivät aina ole ihan selkeästi tulkittavissa. Olen poiminut muutamia tapauksia, joita
ihmiset ovat ympäristökeskuksen asiantuntijalta kyselleet. Katsotaan, minkä verran nämä asiat
ovat teille tuttuja tai minkä verran pystytte päättelemään. Lopuksi otamme käsittelyyn muutaman
retkeilijää koskevan aihepiirin Repoveden osalta.”
Opas kyselee ja lapset veikkailevat. Nämä täytyy kuljettaa omana listanaan, ettei tarvitse ulkoa
muistella. Valikoidaan tilanteen mukaan. Tässä on ajatuksena saada aikaan ahaa –elämys. Jkm‐
oikeuksista puhutaan löysästi ja niiden sisältö ja ”käyttöoikeudet” ovat hatarasti tiedossa. Syntyy
helposti valheellinen käsitys siitä, että ne ovat validit kaikkialla Suomen luonnossa. Kun ensin
puhutaan asiasta yleisellä tasolla ja siirrytään sitten yleisestä yksityisempiin poikkeuskohteisiin –
jotka sattumoisin ovat juuri näitä suosittuja retkeilykohteita – kirkastuu toivon mukaan ymmärrys
jkm –oikeuksiin liittyvistä rajoituksista suojelualueilla; että ne eivät päde sellaisinaan kaikkialla.
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Voiko marjoja poimia läheltä taloa – onko olemassa joku suojaetäisyys?
Kotirauhan suoja on voimassa vain hallinnassa olevalla alueella. Pihapiireillä ei ole
"suojavyöhykettä", joka ulottuisi hallinnassa olevan alueen ulkopuolelle. Pihapiirikin
käsittää yleensä vain asunnon välittömän lähiympäristön. Pihapiirillä tulee olla
pihapiirin tunnusmerkit, josta tietää, että alue on otettu erityiseen
käyttötarkoitukseen. Taimikko ja villivattupuskat eivät ole pihapiirin tunnusmerkkejä.
Metrimääristä määritelmää ei ole. Yksityisyyden suojavyöhyke riippuu maasto‐
olosuhteista.
Saako kääpiä poimia?
Käävät ovat luonnonvaraisia sieniä, joten niiden poimiminen on jokamiehenoikeutta.
Kääpä on sieni ja sen voi irrottaa puuta vahingoittamatta.
Oksia tai käpyjä puusta ei saa ottaa, mutta koska kasvitieteellisesti kääpä ei ole osa
puuta, ei sen ottamistakaan rinnasteta oksan ottamiseen. Käävät tulee kerätä puuta
vahingoittamatta.
Pakurikääpä (Inonotus obliquus) on tästä poikkeus, sillä se ei itse asiassa ole lainkaan
kääpä vaan sienen aiheuttama kasvannainen. Pakurikäävän nimi johtaa siis tavallaan
harhaan. Pakuria ei voi käytännössä ottaa irti ”käsivoimin”, vaan siihen tarvitaan
työkaluja, joten sen irrottaminen voi vahingoittaa puuta.
Saako kukkakauppias kerätä vapaasti oksia, käpyjä, sammalta ja jäkälää kaupallisiin
tarkoituksiin ilman maanomistajan lupaa?
Marjastus‐, sienestys‐ ja kukkien poimimisoikeus koskee myös kaupallista toimintaa.
Eli sillä, minkä takia poimitaan, ei ole merkitystä. Maahan pudonneita kuivia risuja ja
käpyjä saa rikoslain mukaan kerätä. Hakkuutähteitä sen sijaan ei saa kerätä, eikä
oksia ottaa tuulen kaatamasta tuoreesta rungosta.
Sammalta ja jäkälää ei saa kerätä.
Saako järvestä tai yksityismailta ottaa kiviä?
Maa‐aineksia kuten kiveä ei saa ottaa toisen maalta ja vedestä. Vähäisessä määrin
voi ottaa kiviä, jos siitä ei ole vähäistä suurempaa haittaa. Toisen maata ei saa kaivaa.
Geologista tutkimusta varten saa ottaa näytteitä.
Saavatko kissat liikkua vapaasti yhteisellä pihalla?
Kissan tulisi pysyä haltijansa kotipiirissä ja suorassa valvonnassa, muutoin se on
heitteillä (asetus lemmikkieläinten suojelusta). Siten kissa ei saa vapaasti käydä
naapurin hallinnassa olevalla alueella eikä myöskään lasten leikkialueilla.
Käytännössä pihakissat usein kuitenkin eksyvät naapurin puolelle. Irrallaan olevan
kissan saa ottaa kiinni ja toimittaa kunnalliseen talteenottopaikkaan. Useimmat toki
vain häätävät kissan pihaltaan pois.
Onko värikuulasota sallittua metsässä jokamiehenoikeuksien perusteella?
Onko pari tuntia kestävä noin kymmenen hengen värikuulasota sallittua jokamiehen oikeuksien
perusteella? Haittaa siitä ei luonnolle ole, koska kuulat ovat biologisesti hajoavia. Kuulat
kuitenkin jättävät elintarvikeväriä maahan seuraavaan sateeseen asti.
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Tähän ei ole selvää vastausta. Jos väristä aiheutuu maanomistajalle "vähäistä
suurempaa haittaa", toiminta ei ole jokamiehenoikeutta. Toisaalta, jos mainittua
haittaa ei ilmene, niin jokamiehenoikeudella voi toimia. Riippuu tilanteesta, kuinka
korvessa ollaan.
Onko trangian käyttö "tulentekoa"? Saako kalliorannalle tehdä nuotion? Saako erämaa‐alueelle
tehdä nuotion? Kysyisin voiko tulet tehdä valtion maille, jos tekee sen maapohjasta eristämällä?
Saako jäälle tehdä tulen ilman maanomistajan lupaa?
Valtion maat ovat samassa asemassa kuin muutkin maat. Tulen tekemiseen tarvitaan
lupa. Vaikka nuotio olisi kivetyksellä suojattu, niin se on avotuli.
Pelastustoimilaissa puhutaan "avotulen" tekemisestä. Keittimessä ja grillissä
pidettävää tulta ei pidetä avotulena. Tarkoituksena on mm. ettei suosituissa
retkeilykohteissa ole itse rakenneltuja nuotiopaikkoja vieri vieressä. Siis grilli
matkaan, tai retkikeitin. Myös voi käyttää mm. metsähallituksen tarkoitukseen
varaamia nuotiopaikkoja.
Pelastustoimilaki sanoo, ettei avotulta saa tehdä toisen maalle ilman lupaa. Siten
jäälle (jääpeitteinen vesialue) saa tehdä avotulen jokamiehenoikeudella.
Kuten jo tuli mainittua, jokamiehenoikeudet eivät ole ihan suoraan voimassa
kansallispuistoissamme. Vertaillaan eroavaisuuksia muutamasta retkeilijälle keskeisestä
aihepiiristä. Mustalla yleiset, punaisella Repovettä koskevat. Näitäkin voisi tarjoilla
vuorovaikutteisesti….‐ ja valikoiden…
LIIKKUMISESTA LIHASVOIMIN
Jalan, hiihtäen, pyöräillen tai ratsain liikkuminen on yleensä
sallittua luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, kunhan
siitä ei aiheudu haittaa. Repovedellä liikkumista on rajoitettu
siten, että Pahkajärven ampuma‐alueen varoalueella se on
kokonaan kielletty. Polkupyöräily on sallittu vain alueen teillä, ei
siis maastossa. Ratsastus on sallittu Repoveden metsäteillä,
koiravaljakolla ajoon tullaan tulevaisuudessa osoittamaan reitit.
LIIKKUMISESTA MOOTTORIKÄYTTÖISILLÄ KULKUNEUVOILLA
Moottoriajoneuvolla ajamisen maastossa maa‐alueella tarvitaan maanomistajan lupa ja yksityisillä
teillä moottoriajoneuvolla ajo voidaan kieltää. Yleiset tiet sen sijaan on tarkoitettu kaikille lukuun
ottamatta moottorikelkkaa, jota ajetaan moottorikelkkareiteillä. Moottorikelkkailu on kuitenkin
sallittua jäällä. Repovedellä moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla saa ajaa vain liikenteelle avoinna
olevilla teillä (poikkeuksena alueen asukkaat ja mökkiläiset sekä pelastus‐, valvonta‐ ja
huoltoliikenne). Moottorikäyttöisten vesiliikennevälineiden käyttö on kielletty valtion tai UPM‐
Kymmenen omistuksessa olevilla järvillä Repovettä, Kapiavettä ja Tihvetjärveä lukuun ottamatta.
Myös Tervajärvellä moottorikäyttöiset kielletty.
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LEIRIYTYMISESTÄ
Luonnossa oleskelu ja leiriytyminen on jkm –oikeuksien nojalla
sallittua, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maan omistajalle.
Repovedellä leiriytyminen on sallittu tarkoitusta varten osoitetuilla
telttailualueilla, tilapäisesti saa yöpyä muuallakin.

LUONNONTUOTTEIDEN KERÄÄMISESTÄ
Rauhoittamattomia kukkia, metsämarjoja, sieniä ja maahan
pudonneita terhoja, oksia ja käpyjä voi kerätä sieltä, missä
liikkuminenkin on sallittua. Kuitenkaan kuolleestakaan puusta ei
saa ottaa osia ilman maanomistajan lupaa. Lupa tarvitaan myös
sammalen ja jäkälän keruuseen. Rauhoitettujen kasvien
ottaminen on kielletty. Kansallispuistoissa saa poimia vain marjoja
ja sieniä sieltä, missä liikkuminenkin on sallittua.
TULENTEOSTA
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. Metsäpalovaaran ollessa
ilmeinen ei edes maanomistajan luvalla. Retkikeitintä saa käyttää vapaasti. Repovedellä avotulen
saa tehdä tarkoitukseen varatuilla nuotiopaikoilla, metsäpalovaroituksen aikaan vain
taukopaikkojen nuotiogrilleissä, joissa on umpinaiset tulipesät.
KALASTUKSESTA
Onkiminen ja pilkkiminen vesialueilla on vapaata tiettyjä rauhoitus‐ ja kieltoalueita lukuun
ottamatta. Muunlaiseen kalastukseen tarvitaan erilaisia lupia. Repovedelläkin onkiminen ja
pilkkiminen on sallittua, mutta muunlaiseen kalastukseen ei valtion tai UPM‐Kymmenen
omistamilla vesillä myönnetä lupia.
LEMMIKKIELÄINTEN PITÄMISESTÄ
Koiraa saa ulkoiluttaa toisen alueella kytkettynä tai siten,
että se on välittömästi kytkettävissä. Kissaa saa pitää irti
vain omistajan pihamaalla tai puutarhassa.
Kansallispuistoissa lemmikkieläimet täytyy pitää aina kiinni.

”Retkipassista sitten! Jotta voimme koota retkipassin, mikä osa on välttämätön? No nauha
tietenkin. Ilman sitähän kaikki osaset olisivat irrallaan. Samaan tapaan voimme ajatella, että
säännöt, ohjeet ja oikeudet ovat se nauha, joka pitää kaiken yhdessä. Ne antavat meille kaikille
mahdollisuuden ja vapauden retkeillä ja nauttia luonnosta, mutta myös rajoittavat ja ohjeistavat ‐
ovat välttämättömiä kaiken koossa pitämiseksi.
JA MATKA JATKUU…
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MIELENKIINTOISTA VÄKEÄ / MIELENKIINTOISIA TARINOITA (välipalana)

Katajavuoren upeita maisemia katsellessa voi vaikka hieman ohi retkeilyteeman kertoilla
muutaman tarinan alueelta… Vaikkapa pohjustaen asiaa niin, että nykypäivän ihminen tulee
Repovedelle retkeilemään, mutta ennen täällä elettiin ja otettiin kovalla työllä leipä metsästä.
Raskasta arkea kevennettiin tarinoimalla ja hyvät tarinankertojat olivat sen ajan ”tähtiä”, haluttuja
viihdyttäjiä iltamiin. Eli tarinointimoodi vain päälle! Mystiikkaa, salaperäisiä tapahtumia… Tässä
vain pari esimerkkiä, jos omissa varastoissa muita, hyvä niin!
Kauan ennen kuin kansallispuistot perustettiin, alueilla on liikkunut mielenkiintoista väkeä ja
erilaisista tapahtumista ja paikoista on syntynyt lukuisia tarinoita. Kuinka paljon näissä tarinoissa
on perää, sitä voitte itse arvuutella…
Repoveden alueelta löytyy suomalaisten uskomustarinoiden yhdeksi keskeiseksi teemaksi
lukeutuvia aarretarinoita. Eräs tunnetuimmista on Repovuoren aarre. Tarina on alueella laajalti
tunnettu ja siitä on useita versioita.

Repovuoren aarre
Yhden version mukaan Repovuoren edustalle on upotettu kultainen hevosen satula, toisen tarinan
mukaan tienoolle upotettiin kirkonkello.
Repovuoren kohdalle (näytä kartalta, Karhulahden merkkien kohdalla) upotetulle aarteelle oli myös
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omat ehtonsa. Aarre nousisi pintaan, jos paikalta ajaisi ”yhden yön ikäisellä varsalla, yhden yön
ikäinen lapsi kyydissä, yhden yön ikäistä jäätä myöten”.
Vaikka aarretarinoissa aarteen saamisen ehdot ovat mahdottomat, kerrotaan jonkun joskus
onnistuneenkin! Liekö ollut näin…
Erään rengin kerrotaan rikastuneen aarrekätkön avulla. Renki oli kiivennyt puuhun ja nähnyt,
kuinka talon isäntä oli kätkenyt rahojaan maahan kaivamaansa kuoppaan. Isäntä oli lausunut:
”Tämä aarre ei tästä nouse ennen kuin seitsemän miehen kaula on katkaistu.” Renki oli huutanut
puusta: ”Eikö kävisi seitsemän kukkoa?” Isäntä totesi: ”Olkoon sitten niin.” Kun isäntä kuoli,
katkaisi renki kasvattamiltaan seitsemältä kukoltaan kaulan ja pyysi talon naisia keittämään niistä
keittoa. Rengin intohimoa kasvattaa kukkoja olikin ehditty kummastella. Ja niin renki sai aarteensa
itselleen ja häipyi sen siliän tien matkoihinsa.

Iivananvuoren kummitus
Repoveden alueella Kuisman kylässä sijaitsee pelottavan näköinen, korkea, jyrkkä ja laaja
kallioseinämä, josta löytyy useita lippaluolia sekä erikokoisia onkaloita ja koloja. Yksi luolista
sijaitsee lähellä tietä ja juuri tällä kohdalla oli kertomusten mukaan havaittu yöllä liikuttaessa
merkkejä Iivana‐nimisestä kummituksesta.
Iivana ‐nimestä päätellen kummitus oli venäläissyntyinen mies. Mahdollisesti hän oli jäänyt
rajavartiosta erakoksi piiloon paikkakunnalle Voikosken Kuismaan ja olisi aikanaan haudattu
Vuohijärven Mäntysaareen, noin 100 metriä nykyisen hautausmaan pohjoispuolelle.
Miksi Iivana kummitteli vuoressa, on jäänyt epäselväksi. Todennäköisesti Iivana oli pitänyt
lippaluolassa majapaikkaa elävänä ja nyt myös kuolleena. Läheisessä Saarijärvessä on myös
Iivana‐niminen saari. On epäselvää, oliko vuorella ja saarella yhteyttä toisiinsa. Erään uskomuksen
mukaan Iivana oli vienyt lihansa säilöön saarelle, jotta petoeläimet eivät niitä söisi: siitä saarelle
nimi.
Kuka Iivana sitten todellisuudessa oli ja miksi hän kummitteli? Ehkä ainoa keino saada
asiasta täydellinen selvyys on mennä paikan päälle tiedustelemaan asiaa itse Iivanalta…

Valtolan piru
Valtolan piru tunnetaan myös nimellä Kiesin piru, sillä riiviö oli ottanut kohteekseen Valtolan
kylässä sijaitsevan Kiesin talon. Ensi alkuun piru kummitteli saunassa, mutta palvelustytön
kutsuttua sen aamukahville tupaan, olikin muuttanut sinne. Talon isäntä oli sitä yrittänyt ampua,
mutta ei ollut hommassa onnistunut.
Kulkumiehiä kun oli tullut yösijaa pyytämään, oli heitä varoitettu tuvan rauhattomuudesta. Vaan
eivätpä miehet varoituksesta onkeensa ottaneet. Yöllä kun piru oli sitten ryhtynyt puukkoja
viskomaan, olikin kulkumiehille tullut kiire. Lähdöstä jäi sanontakin elämään: ”Kuu paistaa
heleästi, sällit juoks`keveästi.”
Pirua ei saatu talosta lähtemään ilman papin apua. Kun pirua lähdettiin reellä viemään, oli reki
ollut niin painava, että hevonen oli sitä suu vaahdossa vetänyt. Matkalla oli reki sitten kaatunut ja
piru päässyt karkuun. Oli mennyt johonkin toiseen taloon puuhiaan jatkamaan…
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Piru ja Mäntyharjun kirkko
Mäntyharjun kirkon keskeneräisyys on laitettu pirun syyksi. Yhden version mukaan kirkkoa alettiin
rakentaa pirun kalatielle. Piru olikin sitten uhannut, että jos kirkko rakennetaan valmiiksi, se ottaa
täyden kirkollisen väkeä haltuunsa ja tuhoaa kirkon. Niinpä kirkkoa ei saatettu valmiiksi – mm.
parvelta jätettiin puuttumaan ovia…
Toisessa tarinassa kirkon rakentaja oli tehnyt pirun kanssa sopimuksen, jonka mukaan kirkko ei
valmistu, ennen kuin kolme veneellistä kirkkoväkeä hukkuisi Pyhäjärveen. Kaksi lastia oli jo
mennyt, mutta kolmas puuttui. Siksi kirkko oli jäänyt keskeneräiseksi.
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VARUSTEET JA RETKEILIJÄN REPPU / OSIO 3 + TAULUKKO 2

Tämä osio toteutetaan ”kirjanpainajametsässä” Katajavuorelta laskeuduttaessa. Metsässä on
sopiva pieni aukio ja istuskelupuu pötköllään. Tulet tehdään seuraavalla etapilla, mutta tässä
kasataan ja laitetaan tulille retkikeitin. Trangian kanssa leikkiessä tietysti muistutellaan jkm –
oikeudet –osiosta, kuinka retkikeitintä saa käyttää vapaammin kuin avotulta, vaikkakin
nuotiopaikkojen tehtävä on keskittää retkeilijöiden toiminta kyseisille paikoille ylimääräisen
kulumisen (ja roskaantumisen) välttämiseksi.
Joko väsyttää? Tuntuuko reppu painavalta? Kuinka moni teistä on joskus retkeillyt reppu selässä
jossain päin? Millaisilla retkillä olette käyneet? Onnistuiko kaikki hyvin vai tuliko mieleen, että
esim. varustautumisessa olisi pitänyt ehkä olla huolellisempi? Kertokaa kokemuksianne!
Retkiä on monenlaisia – päiväretkiä, yön yli –retkiä, pidempiä vaelluksia. Vuodenaikojen välinen
vaihtelu on meidän olosuhteissamme myös suurta. Kun aamulla lähdit tälle päiväretkellesi
Repoveden kansallispuistoon, mitä otit mukaasi?

”RETKIVARUSTEIDEN SANAJAHTI” = KESÄISEN PÄIVÄRETKEN TARVIKKEET
Tarvitaan kirjainkortit ja 5 pikku vihkoa ja lyijykynää.
Nyt laitetaan älynystyrät töihin ja mietitään, mitä retkellä oikeasti pitäisi olla mukana ja miksi.
Pelataan eräänlaista sanajahtia. Mahtaako olla teille tuttu peli?
Rajataan jahti koskemaan asioita, joita olisi hyvä löytyä kesäisen päiväretkeilijän repusta.
Muodostetaan vaikkapa viisi joukkuetta. Kukin joukkue saa nipun kirjaimia – kaikilla samanlaiset.
Tehtävänänne on keksiä mahdollisimman monta retkeilijän reppuun kuuluvaa asiaa. Mikä joukkue
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keksiikään eniten! Huomatkaa, että asioiden tulee olla oikeasti tarpeellisia tai hyödyllisiä – esim.
ketsuppipurkki tai hiustenkuivaaja tuskin ovat retkellä tarpeen. Pohditaan sitten yhdessä eri
asioiden tarpeellisuutta. Te toimitte toisillenne arvovaltaisena raatina, joka epäselvissä tilanteissa
päättää esineen tarpeellisuudesta.
Teillä on aikaa 5 minuuttia. Kirjuri kirjaa sanat vihkoon. Muodostetut sanat saa purkaa ja käyttää
kirjaimia uudelleen. Annetuilla kirjaimilla saadaan ainakin kartta, tulitikut, vaatteita, ruokaa,
juomaa, eapakkaus, reppu, naru, sukat, matkapuhelin…
Kun 5 minuuttia on mennyt, pohditaan yhdessä eri asioiden tarpeellisuutta. Tarkoituskaan ei ole
saada kaikkea mahdollista (kirjainmäärä karsittu), vaan paremminkin herättää keskustelua ‐
millainen on oikeasti hyvä retkivaatetus ja miksi? Miksi retkelle ei laiteta uusia kenkiä? Millaiset
kengät ovat hyvät? Katsotaan sitten valmiiden listojen sisältöä. Löytyykö oppilaiden listoilta samat
asiat? Listoja löytyy erilaisella sisällöllä eri toimijoilta, esim. partio, Suomen Latu jne. Meillä on
käytössä lista, joka on kooste eri lähteistä ja omista kokemuksista.
”Katsotaanpa sitten, mitä tästä minun valmiiksi pakatusta repustani oikein löytyy… Sinun reppusi
voi olla sisällöltään toisenlainen, eikä ole yhtä yleispätevää ja oikeaa retkeilijän reppua.”
(Hyvä reppu, istuinalusta, puukko tai monitoimityökalu, tulitikut minigrip –pussissa, wc –paperi
minigrip –pussissa, ruokailuvälineet, retkikeitin, ruoka, juoma, ea –pakkaus, ilmastointiteippi,
muovikassi, kompassi, kartta, keittimen polttoaine, muistiinpanovälineet, kyypakkaus, varasukat,
kiikarit jne... )
Kyypakkaus on tietenkin ihmiselle ehdoton ensiapu, kun metsään lähdetään. Koska Repovesi on
perheretkeilykohde, mukaan otetaan usein myös koira. Mielipiteet kyypakkauksen antamisesta
koiralle vaihtelevat. Eläinlääkärien ylläpitämästä tiedonhakuportaalista ‐
http://www.elainlaakariin.fi/kyyn‐purema/ ‐ löytyy oheinen teksti:
” Kyyn purema on kesällä luonnossa kulkeville koirille vaaraksi. Kyypakkauksen sisältämästä
kortisonista ei ole todettu olevan hyötyä vaan ennemminkin haittaa koiran toipumiselle. Kortisonia
suositellaan annettavaksi koiralle ainoastaan tilanteissa, joissa hengitysteiden alueelle osunut kyyn
purema uhkaa turvottaa hengitystiet umpeen.”
REPPUA TUTKITTAESSA POHDITAAN ERI TAVAROIDEN PAINOA JA KUINKA SITÄ VOIDAAN
VÄHENTÄÄ. MITÄ IHAN OIKEASTI TARVITAAN JA MIKSI SEN MUKANA OLO ON PERUSTELTUA.
RUOKIEN KUIVAAMINEN KANNATTAA OTTAA ESIIN JOLLAKIN TASOLLA. TRANGIA KASATAAN JA
LAITETAAN TULILLE. VOIDAAN VAIKKA PYYTÄÄ PARI VAPAAEHTOISTA HÄÄRÄÄMÄÄN KEITTIMEN
KANSSA. TÄSSÄ VOI KERTOA ERILAISISTA KEITTIMISTÄ JA VOIDAAN VERTAILLA RETKIKEITTIMEN JA
AVOTULEN OMINAISUUKSIA.
KOSKA REPUSTA LÖYTYY KOMPASSI, KATSOTAAN KUINKA SITÄ KÄYTETÄÄN. KATSOTAAN
KARTALTA MIHIN OLLAAN MENOSSA JA OTETAAN TIETENKIN SUUNTA SINNE, MINNE OLLAAN
MENOSSA…
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TUTKIMISTA – MITÄ REPUN LOKEROISTA LÖYTYY?
PIENTÄ ODOTTAVAA JÄNNITYSTÄ. MIELENKIINTO PYSYY YLLÄ.

Retkeilijän reppua voisi retkipassissamme kuvata asia, joka on aika hyvä olla repussa mukana. Sillä
voidaan paikata saappaat, vaatteet, revennyt reppu, teltta, vuotava vesipullo, sillä voidaan liittää
esineitä toisiinsa ja tehdä näin jopa erilaisia rakennelmia. Mikähän mahtaa olla kyseessä?
Ilmastointiteippi on aika pätevä korjausapu monenlaiseen pulmaan! Laitetaan passiin siis pätkä
teippiä!
Seuraavan osion teemaan orientoidumme jo matkalla. Pidä silmäsi auki ja laske polun varrella
näkemäsi roskat. Vai löytyykö mitään? (OPAS TULEE VIIMEISENÄ JA HYVÄN ESIMERKIN NIMISSÄ
KERÄÄ ROSKAT POIS. OPE KEULILLE VETÄMÄÄN LETKAA.)
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TULILLA + ROSKATON RETKEILY / OSIO 3

Tämä osio Kapiaveden tulipaikalla, että voidaan oikeasti tehdä ne tulet… miten se nuotio
kannattaa rakentaa jne. Tämä olisi hyvä paikka myös rakenteiden käsittelyyn, mutta tulee liikaa
asiaa yhdelle pisteelle.

TULILLA
Tässä meillä taitaa ollakin lounastamisen paikka. Ja kun retkellä kerran ollaan, niin tehdään tulet.
Löytyisikö halukkaita apulaisia nuotion tekoon?
Lapsilla on varmasti jo kova nälkä, niin että
mitään tietopuolisia asioita on turha aluksi ottaa.
Yhdessä katsotaan nuotion tekeminen ja voidaan
käyttää tervasta, tuohta tai vuolla kiehisiä. Niistä
kerrotaan enemmän kuitenkin vasta ruokailun
jälkeen. Nuotiota kasatessa toki sen verran
kannattaa kertoa, että on erilaisia sytykkeitä ja
miten puut täytyy latoa ilmavasti ja aloittaa
pienillä tikuilla. Kansallispuistossa retkeilevän on
syytä muistaa, että tulien tekemiseen voi käyttää
vain tarkoitukseen varattua materiaalia. Tässä
yhteydessä puhutaan myös tulen sammuttamisen tärkeydestä, jollei tulilla ole ”jatkajaa”.
Turvemailla huonosti sammutettu tuli voi jäädä kytemään turpeen alle ja leimahtaa vaikka viikon
päästä sopivalla tuulella ilmiliekeiksi…
” Tällä etapilla meillä on käsiteltävänä kaksi kokonaisuutta ja näin ollen saatte passeihin kaksi
uutta esinettä. Huomasit varmaan, että tulia sytytettäessä käytimme sytykkeitä. Millaisia
sytykkeitä tiedät (tuohi, kiehiset, tervas). Tätä retkellä olemisen huippuhetkeä ‐ tulilla oloa
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symboloimaan saatte retkipassiinne palasen oikein hyvää sytykettä. Haistelepa sitä ja tunnustele
sen painoa. Miksiköhän se on niin painava ja mille se tuoksuu? Kädessäsi oleva puuaines on
tervasta. Tervas on havupuun, etenkin männyn, pihkaista puuainesta, jota käytettiin ennen muun
muassa tervan valmistukseen. Tervas syntyy elävän havupuun vahingoittuessa ja keloutuessa
hitaasti. Tervaista puuainesta syntyy myös tervasroso –nimisen sienitaudin vaivaamiin puihin
runsaan pihkavuodon johdosta. Tervaskantoja löytyy kyllä metsistä, jos sellaista vain osaa etsiä.
Jos metsä ei ole omasi, sinulla täytyy olla maanomistajan lupa tervaksen ottamiseksi.
Kansallispuistosta et saa tervasta ottaa.”

KANSALLISPUISTOJEN JÄTEHUOLTO = ROSKATON RETKEILY

Kun täällä retkellä nyt sitten istutaan
nuotiolla ja herkutellaan retkieväillä, mitä
yleensä jää jäljelle? (jonkinlaista roskaa ja
jätettä). Nehän täytyy viedä roskikseen –
eikö? Oletteko nähneet täällä jossain
roskiksia? No, kansallispuistoihinhan ei ole
järjestetty jätteenkeräystä, tai korkeintaan
sitten sisääntulopaikoille. Ja tässähän
meillä nyt on jäteasioita ajatellen ristiriita.
Kuinka paljon muuten näitte roskia polun varrella? Minäpä viimeisenä keräilin roskat talteen –
koska ne ovat ikävän näköisiä luonnossa ja että voisimme tässä katsoa, mitä polun varrelle
heitetään.
Mitähän järkeä on ollut viedä roskikset pois luonnonsuojelualueilta? Repovedellä on – laskepa
kartastasi kuinka monta – (14) tulipaikkaa ympäri puistoa. Aika hajallaankin ne näyttävät olevan.
Mietitäänpä, mitä se oikeastaan käytännössä tarkoittaa, että jätehuoltoa ei ole.
‐ Säästyy runsaasti työaikaa muihin tehtäviin. Jos jokaisella paikalla olisi jätteiden keräys ja
vieläpä jätteiden lajittelumahdollisuus, niin muuta työtä ei kansallispuistoissa ehdittäisi tekemään
kuin tyhjentelemään jäteastioita.
‐ Maaston kuluminen, päästöt ja meluhaitat vähenevät. Kaikki ylimääräinen moottoriajoneuvoilla
liikkuminen olisi myös varsin epäekologista. Se tuottaisi päästöjä, kuluttaisi maastoa ja aiheuttaisi
meluhaittoja. Sen jälkeen, kun jätteet olisi kerätty puistosta pois, ne pitäisi vielä toimittaa
eteenpäin jatkokäsittelyyn…
‐ Retkeilijät oppivat nopeasti huolehtimaan itse omista jätteistään. Ruokailuihin liittyviä asioita
mietitään jo edeltä käsin ja opitaan näin vähentämään jätteitä jo lähtökohtaisesti. Samalla
ympäristötietoisuus kasvaa.
‐ Opitaan kompostoimaan maatuvat jätteet ja polttamaan palavat.
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Eli eiköhän se omista jätteistä huolehtiminen kuulu meidän jokaisen itse hoitaa. Juuri tähän täällä
kansallispuistossa kävijöitä pyritään totuttamaan. Minkä jaksamme kantaa retkelle mukanamme,
jaksamme varmasti kantaa poiskin – ja yleensä huomattavasti kevyempänä! Kannattaakin ottaa
haltuun ja ihan omaan käytäntöön käsite ”roskaton retkeily”. Roskaton retkeily on paljon
mukavampi ilmaisu kuin vaikkapa retkellä roskailu.
Voidaan miettiä, mitä erilaisia jätteitä retkeilijältä voi syntyä ja mihin kukin jätejae pitäisi laittaa…
Esim. banaaninkuoret, mehutetra, makkarapaketti, kahvinporoja, käytetyt paristot, tyhjä
hyttysmyrkkypullo, eväsleipien käärepaperit jne… => Nestekartongin keräys, sekajätteen tai
muovin keräys, kauppoihin takaisin, metallinkeräys, komposti eli puistossa huussi, nuotio… Myös
mietitään keinoja vähentää jätettä etukäteen ja mitä kaikkea voi kompostoida jne…
Ja nyt pientä shokkihoitoa maatumis‐ tai paremminkin
maatumattomuusasioihin liittyen! Tässäpä muutamia
viattoman oloisia roskia, joita retkeilijältä usein jää
(oppaalla kuvat tai aidot näytteet) – arvaapa, kuinka
kauan näiden maatuminen kestää: tupakantumppi (1‐
5, jopa 15 v.), limsatölkki (80‐500 v.), kalastussiima
(600 v.), muovipullo (450 v.), lasi (ikuisesti).
Kierrättäisinkö siis vai heittäisin maahan…?
Jotta tämä tärkeä roskattoman retkeilyn teema pysyisi
mielessä, talismaanissa täytyy olla jokin esine, joka
symboloi sitä. Oikeastaan roskattoman teeman
mukaisesti talismaanissa ei pitäisi olla roskattoman
retkeilyn kohdalla mitään, mutta silloin asian saattaisi
unohtaa. Laitamme retkipassiin mehupillin pätkän.
Kuinka moni tunnustaa joskus heittäneensä pillin maahan? Pillejä nimittäin löytyy aika usein
kansallispuistonkin polkujen varrelta.

VÄLIPALATEHTÄVÄ: Matkan arvioiminen
Kunhan on hetken matkaa talsittu (Sopivaa, mukavaa metsää Määkijää lähestyttäessä,
rantajyrkänteen alla kulkevan polun jälkeen) otetaan tehtävä: Kun liikutaan luonnossa, on hyvä
osata arvioida, kuinka pitkän matkan on kulkenut. Opas itse osallistuu tähän tehtävään muiden
mukana. Pysähdytään ja määrätään kiintopiste, jolle matka täytyy arvioida. Kun kaikki ovat
arvanneet, opas mittaa matkan mittanauhalla. Voidaan ottaa toinen kierros. Kuka arvioi
tarkimmin?
Kun opettelee ottamaan tasapituisia askeleita, matkan arvioiminen on helppoa. Mitataan paikalta
10 metrin matka ja kokeillaan, kuinka monta tasapituista askelta kultakin siihen menee.
Askelpituus saadaan jakamalla 10 metriä askeleiden määrällä. On painotettava, että askelpituus
herkästi muuttuu maaston ja kulkunopeuden mukaan… Tämä on ihan hauska välipala!
19

RETKEILIJÄN RAKENTEET / OSA 5

Reissu alkaa olla heitetty. Lossilla on sopiva paikka käsitellä viimeinen ”rasti” ja vetää ohjelma
yhteen. Matkan varrella on nähty monenlaisia retkeilijää palvelevia rakenteita ja tässä niistä yksi
erikoisuus. Mitä kaikkea onkaan tullut vastaan?
Mutta kuka näitä oikein rakentaa, huoltaa ja ylläpitää? (pöytä‐penkkejä, pitkoksia, opasteita,
laitureita, huusseja, polttopuita, liitereitä, tulipesiä, lossi ym.)
Retkeily kansallispuistossa on mukavaa ja helppoa, mutta siihen sisältyy asioita, joita emme tule
ajatelleeksi. Retkeilyn helpottamiseksi kansallispuistoissa tehdään koko ajan näkymätöntä työtä,
jonka tuloksena syntyy ja huolletaan erilaisia retkeilyä helpottavia rakenteita ja palveluita.
‐ Polut: Polut kansallispuistossa ovat itsestäänselvyys, jota emme tarkemmin ajattelekaan.
Kuitenkin polkujen rakentamiseen liittyy monia asioita. Polut täytyy suunnitella ja linjata
maastoon, niitä täytyy usein raivata ja kestävöidä, joskus täytyy rakentaa pitkospuitakin. Polkuja
ei voi tehdä mihin huvittaa, vaan siinä täytyy ottaa huomioon esim. luonnonsuojelulliset asiat. Joku
tietty alue vain täytyy jättää rauhaan.
‐ Liiterit ja polttopuut: Jotta meillä olisi kuivaa polttopuuta käytettävissä, tulipaikoille täytyy
rakentaa liiterit. Jotta retkeilijä voi sahata ja pilkkoa puita, täytyy liiteristä löytyä terässä olevat
välineet. Ja jotta liiterissä ylipäätään olisi niitä puita, ne täytyy ostaa jostain tai tehdä itse puiston
ulkopuolella, kuivattaa ja kuskata tulipaikoille. Kun puu on ilmaista ja sitä on liiteri täynnä,
tulemme helposti käyttäneeksi sitä ylen määrin. Kannattaisikin miettiä, voisiko polttopuita käyttää
säästeliäämmin…
‐ Pöydät ja tulipesät: Pöydän ääressä on mukava syödä eväitä, joita on ehkä siinä tulipaikalla
paisteltu eikö totta! Pöytäpenkki‐yhdistelmiä rakennellaan yleensä talvisin, jolloin rakennustöihin
on paremmin aikaa. Loppusyksyllä ja talvella näitä rakenteita myös huolletaan, sillä ikuisestihan ne
eivät kestä. Tulipesien suhteen on tehty kehitystyötä erilaisia variaatioita kokeillen. Eri puistoihin
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onkin vakiintunut erilaisia ratkaisuja sen mukaan, mikä missäkin on koettu tarkoituksenmukaiseksi.
Tulipesistä on pyritty tekemään mahdollisimman kestäviä.
‐ Laiturit: Repovedelläkin on paljon vesialueita, joissakin puistoissa vielä paljon enemmän.
Laitureita tarvitaan erilaisia erilaisille kulkupeleille. Isot laiturit soveltuvat erilaisille moottori‐ ja
purjeveneille, kun taas kanooteille ja kajakeille laitureiden pitäisi olla matalia ja aivan veden
pinnassa. Tällainen laituri on kätevä rakentaa halutussa paikassa jään päällä, jolloin se kevään
koittaessa mulahtaa oikealle paikalleen.
‐ Opasteet: Kun liikutaan kansallispuistossa, sisääntuloilla, poluilla, tuli‐ ja leiriytymispaikoilla on
opasteita, joissa kerrotaan järjestyssäännöistä, alueen luonnosta ja vaikkapa roskattomasta
retkeilystä. Kun opasteet on ensin suunniteltu, kirjoitettu, kuvitettu ja valmistettu, niille
rakennetaan telineet ja ne pystytetään haluttuun paikkaan. Koska telineet yleensä ovat puisia ja
opasteiden kertomat asiat muuttuvat tai opasteet kuluvat, liittyy näihinkin huolto‐ ja ylläpitotyötä.
‐ Huussit: Leiriytymis‐ ja tulipaikoilta löytyy yleensä huussi. Paitsi, että huusseja käytetään
alkuperäiseen tarkoitukseensa, ne palvelevat myös roskattoman retkeilyn tarkoitusta
kompostoreina. Vaikka eloperäinen aines huusseissa maatuukin, eivät ne vedä tavaraa
loputtomasti ja varsinkin sesongin ollessa kuumimmillaan, huusseille tulee tyhjennystarvetta. Jäte
toimitetaan jatkokompostointiin puiston ulkopuolelle. Ja kansallispuistojen huussithan tietenkin
rakennetaan itse!
‐ Opastuskatokset, varastot, kodat ym. suuremmat rakenteet (myös lossi, sillat): Suurempien
rakenteiden suhteen käytetään usein ulkopuolista työvoimaa. Kentällä on väkeä niin vähän, että
itse ei tällaisia kannata ryhtyä rakentamaan. Suuret rakennukset edellyttävät myös rakennusalan
ammattilaisten tietotaitoa.
‐ Luonnonhoitotyöt: Puistoja huoltava henkilöstö on usein mukana erilaisissa luonnonhoitotöissä.
Tällaisia ovat Repovedellä esim. ennallistamispoltot tai lehmusmetsiköiden alikasvoskuusien
poistaminen. Linnansaaressa, joka sijaitsee Savonlinnan lähistöllä Saimaan puistoalueen ytimessä
luonnonhoitotöinä esim. poltetaan kaskea ja niitetään. Suojelukohteesta riippuen suojeluperusteet
vaihtelevat ja sen myötä toimenpiteetkin ovat eri kohteilla erilaisia.

”Vaikka kansallispuistossa on hienona kesäpäivänä kaunista ja mukavaa, ei pidä luulla, että siellä
tehdään töitä vain silloin. Meillä on Suomessa monta vuodenaikaa ja kelit vaihtelevat
paukkupakkasista ja rankkasateesta upeisiin kesäpäiviin. Tämän rakentavan työn symboliksi olen
valinnut mutterin – ei vähiten siksi, että se on helppo liittää retkipassiin. Rakenteethan täytyy
kuitenkin myös kasata ja osia liittää toisiinsa, joten esine on siinäkin mielessä symboliksi sopiva.”
”Nyt, kun saatte mutterin sidottua retkipassiinne, se tulee valmiiksi. Valmiiksi alkaa tulla myös tämä
retkemme. Kerrataan vielä, mistä retkipassin osaset meitä muistuttavat. Voimme katsoa, että x koulun
kokelaat ovat nyt hyväksytysti koonneet itselleen Repolaisen retkipassin ja ovat valmiita lähtemään retkelle
kansallispuistoihimme. Onnittelut teille siitä! Ehkä tapaamme täällä joskus myöhemmin uudestaan, ehkä
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joku teistä joskus vuorostaan kertoo retkeilystä jollekin toiselle ryhmälle jossain toisessa yhteydessä. Ja
vaikka ötökät ovat monen mielestä inhottavia tai vähintäänkin epämiellyttäviä, toivon silti, että moni teistä
saa retkeilykärpäsen pureman. Sitä puremaa on helppo hoitaa – tervetuloa vain retkelle vast`edeskin!
Kiitos!”
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OPASTUKSEN TUEKSI OLEN KOONNUT LOPPUUN OPPAALLE TAUSTATIETOPAKETIN punaisella,
MINKÄ LISÄKSI RETKEILY –LINKKEJÄ, JOITA OPASTUKSESSA KÄYTETTY:
Kansallispuistotaulukot: (perustamisvuosi, käyntimäärät, koko)
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Luonnonsuojelu/Suojelualueet/Kansallispuistot/Siv
ut/Kansallispuistotaulukot.aspx
Yleistä retkeilystä:
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Eraasiatjaretkeily/Retkeily/Sivut/Palvelujaluonnossaliikkujill
e.aspx
http://www.luontoon.fi/retkeilynabc
http://www.luontoon.fi/varusteet

http://www.luontoon.fi/roskatonretkeily
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/kesalajit/retkeily/
http://www.vaell.us/
http://www.ym.fi/fi‐
FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Esitteet/Jokamiehenoikeudet_esite%284450%29
Repovesi:
http://www.luontoon.fi/repovesi

TÄMÄN OPASTUKSEN KIRJALLISET LÄHTEET:
‐

Lavento Mika, Lahelma Antti (toim.): Sama maisema, eri kulkijat ‐ Repoveden
kansallispuisto kivikaudelta 1900‐luvulle, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja
A 165, 142 s.

‐

Metsähallitus, Vantaa, 2004: Repoveden kansallispuiston ja Aarnikotkan metsän
luonnonsuojelualueen hoito‐ ja käyttösuunnitelma, Metsähallituksen
luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 75, 105 s. http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/778

‐

Pohjalainen, H. 2001: Sinistä ja vihreää, Moni‐ilmeinen Pohjois‐Valkeala, 278 s. Julkaisija
ja kustantaja: Valkealan kunta. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä

‐

Häyrinen, T., Kopperoinen, T., Korhonen, J., Kujala, L., Salpakivi‐Salomaa, P. 2003:
Repovesi, Erämaa Etelä‐Suomessa, 120 s. Julkaisija: UPM Kymmene Oyj, Kustantaja: Edita
publishing Oy, Edita Prima Oy, Helsinki
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OSIO 1 – KANSALLISPUISTOT

KANSALLISPUISTOJEMME HISTORIAA
Suomessa on 38 (pian 39) kansallispuistoa. Ensimmäiset kansallispuistot perustettiin vuonna 1938
ja vuonna 1956 perustettiin seitsemän lisää. Seuraava perustamisaalto osui 1980‐luvun alkuun,
jolloin perustettiin 13 uutta kansallispuistoa. Tuoreimmat ‐ Sipoonkorpi ja Selkämeri ‐ perustettiin
2011 ja Etelä – Konnevesi 2014.
Suomen ensimmäiset kansallispuistot perustettiin vuonna 1938 lähes 60 vuotta kestäneen julkisen
keskustelun ja lainsäädännöllisen kiemuroiden jälkeen. Niiden hoitajaksi tuli
Metsäntutkimuslaitos. Lähtölaukauksena suomalaiselle kansallispuistokeskustelulle pidetään
kuuluisan suomalaissyntyisen tutkimusmatkailija A.E. Nordenskiöldin vuonna 1880 tekemää
aloitetta suojelualueiden perustamiseksi valtion maille.
Ensimmäisiä luonnonsuojelualueita perustettaessa keskusteltiin yhä nykyäänkin ajankohtaisista
kysymyksistä. Luonto nähtiin kansallisperintönä ja henkisenä voimavarana, mutta myös
taloudellisen kasvun ja tieteen raaka‐ainevarastona. 1900‐luvun alussa luonnonsuojeluaate vaali
voimakkaita sivistyksellisiä ja isänmaallisia arvoja, aivan kuten aikaisemmin Yhdysvalloissa, kun
maailman ensimmäinen kansallispuisto Yellowstone perustettiin vuonna 1872.
Vuonna 1938 perustetuista kansallis‐ ja luonnonpuistoista jäivät jäljelle toisen maailmansodan
alueluovutusten jälkeen enää Pallas‐Ounastunturin ja Pyhätunturin kansallispuistot sekä Mallan ja
Pisavaaran luonnonpuistot.
Vaikka toisen maailmansodan jälkeen Suomella oli edessä raskas jälleenrakennuksen ja
sotakorvausten maksun aika, nähtiin silti suojelualueiden perustaminenkin tärkeänä
kansallisena tehtävänä. Kansallispuistojen perustamisen toinen aalto rantautui vuonna 1956,
jolloin perustettiin Liesjärven, Linnansaaren, Pyhä‐Häkin, Petkeljärven, Rokuan, Oulangan ja
Lemmenjoen kansallispuistot.
Vuoden 1956 kansallispuistot perustettiin Metsähallituksen maille ja hallintaan. Laki ei tässä
vaiheessa vielä antanut ohjeita siitä, miten luonnonsuojelualueita tuli hoitaa. 1950‐luvun
Suomessa kansallispuistot olivat hyvin kaukana koko kansan retkikohteista. Aktiivinen
luonnonsuojeluveteraani ja Metsähallituksen luonnonsuojelun entinen johtaja Matti Helminen
onkin sanonut: ”Kansallispuistossa sai käydä, kunhan noudatti annettuja järjestyssääntöjä, jos
sellaiset tai edes koko puiston jostain löysi”. Kansallispuistojen kehittäminen olikin iso työsarka,
jota päästiin toden teolla edistämään vasta 1970‐luvulle tultaessa.
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KARTTA 1
TAULUKKO 1

Kansallispuisto
Kauhaneva‐Pohjankangas
Puurijärvi‐Isosuo
Tiilikkajärvi
Kolovesi
Perämeri
Valkmusa
Lauhanvuori
Hiidenportti
Isojärvi
Lemmenjoki
Patvinsuo
Päijänne
Leivonmäki
Salamajärvi
Pyhä‐Häkki
Itäinen Suomenlahti
Rokua
Torronsuo
Helvetinjärvi
Petkeljärvi
Riisitunturi
Liesjärvi
Linnansaari
Kurjenrahka
Syöte
Seitseminen
Selkämeri
Tammisaaren saaristo
Saaristomeri
Repovesi
Sipoonkorpi
Pyhä‐Luosto
Koli
Oulanka
Nuuksio
Urho Kekkonen
Pallas‐Ylläs

Käyntimäärä
6 200
8 000
8 500
8 700
8 800
9 600
11 000
11 600
11 800
12 100
12 900
14 200
14 300
14 700
15 300
16 400
17 800
17 900
20 900
21 600
23 000
23 200
31 900
32 100
35 600
39 700
41 200
53 000
59 100
93 200
96 400
105 500
140 600
174 600
267 400
292 600
488 400
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REPOVEDEN SUOJELUHISTORIA
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Alueen luonnonsuojeluhistoria alkoi vuonna 1976 kansallispuistokomitean mietinnöllä.
Vuonna 1990 Valtioneuvoston periaatepäätös Repoveden alueen sisällyttämisestä
valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan.
Vuonna 1993 UPM‐ Kymmene myi Repovedeltä 550 hehtaarin laajuisen luonnonsuojelun
ydinalueen valtiolle.
1990‐luvun alusta lähtien UPM‐Kymmene edisti alueen suojelua myös pidättäytymällä
puunkorjuusta Repovedellä.
Vuonna 1998 valtioneuvosto esitti Euroopan komissiolle Repoveden aluetta liitettäväksi
Natura 2000 ‐verkostoon.
Vuonna 1999 luonnonsuojelujärjestöt vetosivat alueen luonnonsuojelun edistämiseksi
edelleen.
Vuonna 2000 Eduskunta allekirjoitti lakialoitteen Repoveden kansallispuistosta.
Samana vuonna Kaakkois‐Suomen ympäristökeskus ja Metsähallitus tekivät
ympäristöministeriölle esityksen kansallispuiston perustamisesta Repovedelle.
Lopullisesti luonnonsuojelulain vaatima kansallispuistoksi perustettavan alueen
vähimmäispinta‐ala, 1 000 hehtaaria, ylittyi 16.5.2002, kun UPM‐Kymmene lahjoitti
valtiolle Repovedeltä noin 560 hehtaaria maata luonnonsuojelutarkoitukseen.

Tulevan kansallispuiston pinta‐alaksi muodostui noin 1 480 hehtaaria. Suunnitelma‐alue laajeni
kokonaisuudessaan noin 2 870 hehtaarin suuruiseksi, kun UPM‐Kymmene haki Kaakkois‐ Suomen
ympäristökeskukselta rauhoituspäätöstä korvauksetta 1 380 hehtaarille omistukseensa jääneille
maille Repoveden kansallispuiston länsipuolella. Valtiolle ostettavat uudet maat liitetään
kansallispuistoon.
Metsähallituksen Itä‐Suomen luontopalvelut (nykyisin Etelä‐Suomen Luontopalvelut, Saimaan
puistoalue) sai vastuun alueen hoito‐ ja käyttösuunnitelman laatimisesta, palvelurakenteista sekä
luonnonsuojelun toimista koko suunnitelma‐alueella. Aarnikotkan metsän hoitokunta, joka
koostuu UPM‐ Kymmenen, Metsähallituksen ja Kaakkois‐Suomen ympäristökeskuksen edustajista,
perustettiin käsittelemään suunnitelma‐aluetta, erityisesti rauhoitusaluetta koskevia kysymyksiä.
Myös alueen kunnat ja puolustusvoimat ovat osallistuneet aktiivisesti alueen suunnitteluun. Ennen
kansallispuiston perustamista Valkealan kunta ylläpiti alueen palvelurakenteita ja teki
tiedotuksellaan aluetta tunnetuksi laajalle kävijäjoukolle.
Repoveden kansallispuisto (1500 ha) ja Aarnikotkan metsän suojelualue (1400 ha) muodostavat
nykyisellään yhdessä lähes 30 km²:n laajuisen upean luonnonsuojelualuekokonaisuuden. Repovesi
on Kaakkois‐Suomen suurin metsäluonnon suojelualue.
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REPOVEDEN LUONTO JA METSIEN KÄYTÖN HISTORIA
Suuri osa Repoveden alueesta on ollut metsätalouden käytössä. Osa kallioiden, järvien, lampien,
purojen ja pienien korpi‐ ja rämesoiden pirstomasta luonnosta on kuitenkin säilynyt
koskemattomana. Repoveden puusto vaihtelee mäntyvanhuksista aina taimikoihin saakka.
Suojelun myötä osa talousmetsistä tullaan palauttamaan ennallistamalla luonnontilaisiksi.
KAAKKURI
Repoveden metsälammilla pesii yksi Suomen tiheimmistä kaakkurikannoista. Huhti‐toukokuussa
kaakkurit palaavat Repovedelle pesimäpuuhiin. Ne pesivät pienissä suorantaisissa lammissa ja
joskus jopa soiden pienissä allikoissa. Kaakkurien keväinen soidin on niin äänekästä elämöintiä,
että lähistöllä yöpyvä retkeilijä tuskin saa nukutuksi. Varsinkin Olhavanlammella äänet kaikuvat
kallionjyrkänteestä.
KOSTEITA METSIKÖITÄ
Korkeiden kallioiden välistä löytyy reheviä lehtomaisia alueita, joiden harvinaisuutena on
metsälehmus eli niinipuu. Kesäöisin vehreiden lehtojen suojissa tuoksuu valkolehdokki.
Repovedellä kevättulvat tai kanadanmajavien padot ovat luoneet purojen ympärille pieniä
tervaleppäluhtia, jotka ovat aurinkoisina kesäpäivinäkin hämyisiä ja viileitä. Luhtasoilla koivut
kuolevat usein pystyyn. Koivupökkelöt tarjoavat oivan kasvualustan taula‐, pökkelö‐ ja ja
arinakääville.
ERIKOISIA KALLIOITA
Maankuoren liikehdintä, jääkausi ja eroosio eli maaperän kuluminen ovat työstäneet Repoveden
kalliot ainutlaatuisiksi koostumukseltaan ja ulkomuodoltaan. Esimerkiksi Olhavanvuoren
kalliojyrkänteessä näkyy selvästi jäätikön liikesuunnan mukaisia ruhjeita sekä jään aiheuttamia
lohkeamia. Lapinsalmen riippusillan pohjoispuolella on kahden kivilajin törmäyslinja. Rajan
pohjoispuoli eli valtaosa Repoveden aluetta on kovaa Keski‐Suomen graniittia ja eteläosa on koko
maailmassa harvinaista Viipurin rapakivimassiivia.
ERÄNKÄYNTI
Repoveden metsät ovat aikojen saatossa olleet hyötykäytössä monin eri tavoin. Alue oli tärkeä
eränkäynnin kannalta kivikaudella ja pitkään sen jälkeenkin. Kivikautisesta asutuksesta on säilynyt
muistoina kalliomaalaukset sekä muinaisia työkaluja ja metsästysvälineitä. Tärkeimmistä
saaliseläimistä kertovat paikannimet, kuten Terrilammet (terri = teeri) ja Peuranen‐järvi. Alueelle
tuli 1200‐1300‐luvulla asukkaita Karjalasta, mistä Repo‐nimi on peräisin.
KASKEAMINEN JA TERVANPOLTTO
1600‐luvulla alkoi Repovedellä kasken‐ ja tervanpolton kausi, jolloin alueen metsiä hakattiin
ensimmäisen kerran. Tervanpoltto on paikannimien perusteella keskittynyt Tervajärven
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ympäristöön, mutta metsittyneitä tervahautoja on löydetty myös muualta Repoveden alueelta.
Tervanpoltto oli tärkeä Repoveden metsien käyttömuoto aina 1800‐luvulle asti.
METSÄTEOLLISUUS SAAPUU REPOVEDELLE
1700‐luvulla ryhdyttiin pienimuotoisesti hakkaamaan puuta vesisahojen käyttöön. Voikoskelle
perustettiin saha vuonna 1770 ja Tervarummussa toimi pieni saha 1820‐luvulta vuoteen 1858 asti.
Sahatoiminta sai uutta puhtia 1900‐luvun alussa, kun Hillosensalmen Sahaniemeen perustettiin
höyrysaha. Hillosensalmen kylä sai sahasta uutta virtaa töiden ja sähköistämisen myötä.
Kymijokivarteen rakennettiin 1800‐luvun lopulla kolme paperitehdasta, jotka vuonna 1904
yhtyivät Kymiyhtiöksi, nykyiseksi UPM‐Kymmeneksi. Vuonna 1889 valmistui Savonrata, mikä
mahdollisti puun kuljetuksen paperitehtaille rautateitse. Repovesi sijaitsi myös hyvien uittoreittien
äärellä. Hyvät kulkuyhteydet tekivät Repovedestä haluttua metsäaluetta. Repoveden metsien
pääosa siirtyi Kymiyhtiölle vuonna 1913.
UITTOJA JA HAKKUITA
Uittojen aikakausi oli Repovedellä 1800‐luvulta 1960‐luvulle. Puuta korjattiin 1960‐luvulle asti
miesten ja hevosten avulla. Talvella puut tuotiin järvien jäälle, josta ne kevättulvien avulla uitettiin
puroja myöten isompiin järviin. Kivikkoisten koskien yli rakennettiin uittorännejä. Vuonna 1912
rakennettiin Kuutinkanava uittoränneineen oikaisemaan tukkien kulku Tervajärveltä suoraan
Repoveden Kuutinlahteen. Jotta uittoränniin eli ruuheen riitti vettä, piti Tervajärven
vedenkorkeutta nostaa 0,5‐1 metriä tammien eli patorakennelmien avulla. Viimeistä uittokesää
Repoveden vesillä vietettiin vuonna 1968.
Vuosina 1968‐1974 rakennetut tiet mahdollistivat laajat avohakkuut Repoveden koskemattomissa
metsissä. 1970‐luvulla puita alettiin kaataa ja korjata koneellisesti. Hakkuun jälkeen metsät
uudistettiin pääasiassa istuttamalla. Viimeinen kulotus tehtiin Repovedellä vuonna 1977. Nyt
tulenkäyttö on tulossa takaisin Repovedelle. Metsäpaloja muistuttavilla poltoilla saadaan alueelle
palanutta puuta, joka on välttämätöntä monille uhanalaisille lajeille.

REPOVEDEN NÄHTÄVYYDET


Olhavanvuorelta avautuu vaikuttavat näkymät ympäröiviin metsiin ja Olhavanlammelle.
Pystysuora kallionseinämä laskee jalkojen juuresta 50 m matkan Olhavanlammen rantaan.
Karhulahdentieltä kannattaa poiketa Olhavanlammen rantaan, josta avautuu upea näkymä
Olhavanvuoren jyrkänteisiin.



Jyrkälle Mustalammin‐vuorelle on raskasta kivuta ja hankala tulla alas, mutta näköalan vuoksi
reissu kannattaa tehdä. Mustalammin‐vuoren näkötornista on hyvällä ilmalla esteetön näköala
melkein koko Repoveden alueen yli.



Lapinsalmen riippusillan ylitys noin 10 metrin korkeudessa on monelle kävijälle ainutkertainen
elämys. Sillalta ei aina voi jäädä ihastelemaan maisemia, koska sesonkiaikoina ylitystä joutuu
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jonottamaan. Sillan saa ylittää yksi retkeilijä kerrallaan. Lapinsalmen itä‐ ja länsipuolen toisiinsa
yhdistävä silta on 50 m pitkä ja 5 t painava. Se valmistui vuonna 1987.
Katajavuorelle kohoavat portaat (224 kpl) lähes pystysuoraa jyrkännettä pitkin kohti taivasta.
Nousu palkitaan yhdellä Repoveden kauneimmista näköaloista. Maisemia ihaillessa mielikin lepää.



Ketunlossi on mielenkiintoinen osa Ketunlenkkiä (lossi ei käytössä talvisin).



Olhavanvuorelta löytyi vuonna 2000 vasenta kämmentä esittävä kalliomaalaus. Muinaisia kuvia on
aiemmin löytynyt Löppösen luolalta, joka sijaitsee Repoveden läheisyydessä Ruskiansalmen
eteläpäässä.



Kuutinlahdella on näyttävä kalliosortuma. Kuutinvuori sortui noin 9300 vuotta sitten.
Sortumapaikalla on pidetty Kuutinlahden konsertteja ja lahdella onkin erinomainen akustiikka.



Kuutinkanava on vanha puinen uittoränni, joka oikaisi tukkien uittomatkan Tervajärveltä suoraan
Repoveteen. Kuutinkanava on rakennettu 1912 ja sillä on pituutta 270 metriä. Alun perin kanava
oli kivetty uoma, mutta siihen ei riittänyt tarpeeksi vettä. Tilalle rakennettiin puiden uittamiselle
sopivampi puinen ränni eli uittoruuhi. Viimeiset tukit kolisivat rännissä vuonna 1968.
Tukkilaisaikojen tervantuoksuinen muisto on kunnostettu vuonna 1996. Kuutinkanavalla on
tulentekopaikka, kuivakäymälä sekä kanootti‐ ja laivalaiturit.



Kirnuhuo’on 10 ‐ 15 m korkeuteen nousevien kalliopaasien muodostaman katon kätköissä
keiteltiin ennen vanhaan pontikkaa.



Repoveden läheisyydessä on yli 20 m korkea Elvingin torni. Valkoinen, kahdeksankulmainen torni
erottuu hyvin Repoveden maisemasta. Vuorineuvos Rudolf Elving rakennutti torninsa vuosina
1905 ‐ 1907. Tornista tarkkailtiin metsäpalojen alkuja ja luvattomia metsästys‐ ja kalastuspuuhia.
Sotien aikana tornissa oli lottien ilmavalvontapaikka. Torni sijaitsee Orilammelle vievän tien
varressa Kirjokiven kartanon niemellä. Kunnostettu torni on avoinna kesäaikana, jolloin huipulle
pääsee maksusta ihailemaan Repovettä toisesta suunnasta. Tornin ylläpidosta vastaa LC Valkeala.
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OSIO 2 – JOKAMIEHEN OIKEUDET
JOKAMIEHEN OIKEUDET
Suomen luonnossa liikkumisen ja toimimisen mahdollistavat ns. jokamiehen oikeudet. Verrattuna
moniin muihin maihin, oikeudet ovat Suomessa poikkeuksellisen laajat.
Jokamiehenoikeuden pääpiirteet:
• niitä voivat käyttää kaikki Suomessa asuvat ja oleskelevat
• käyttöön ei tarvitse lupaa tai suostumusta
• käyttöä ei saa estää perusteettomasti
• käytöstä ei saa periä maksua
• käyttö ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä
• alueen käyttöön jokamiehenoikeudella ei vaikuta se kuka alueen omistaa
• eivät koske piha‐alueita, viljelyksiä ja muita erityiseen käyttöön otettuja alueita
Jokamiehenoikeudet lyhyesti:
Saat:
Et saa:
-

liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin
sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta;
oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua ‐ voit esimerkiksi telttailla
suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin;
poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia;
onkia ja pilkkiä sekä
veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä
aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille;
häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia;
häiritä poroja ja riistaeläimiä;
kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja,
sammalta tms. toisen maalta;
tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta;
häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla;
roskata ympäristöä;
ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa ja
kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

Jokamiehenoikeudet luonnonsuojelualueilla
Luonnonsuojelualueilla jokamiehenoikeudet eivät sellaisenaan ole voimassa. Kasvien ja
kasvinosien kerääminen sekä hyönteisten pyydystäminen on pääsääntöisesti luvanvaraista
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toimintaa ja sallittu vain tieteellistä tutkimusta varten. Myös liikkumista voidaan rajoittaa, jos
alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyttäminen sitä vaatii. Samoin leiriytymistä voidaan rajoittaa
tai se voidaan kieltää kokonaan. Tällaiset rajoitukset löytyvät alueen perustamispäätöksen
rauhoitusmääräyksistä tai sen järjestyssäännöstä. Eri luonnonsuojelualuetyypit poikkeavat
kuitenkin varsin paljon toisistaan tässä suhteessa. Luontoon.fi:ssä esiteltyjen retkikohteiden
yhteydessä kerrotaan myös kohdekohtaisista ohjeista ja säännöistä.
Periaatteet suojelualuetyypeittäin:
Soidensuojelualueilla jokamiehenoikeuksia ei ole rajoitettu millään tavalla. Liikkuminen ja
leiriytyminen on vapaata, samoin sienestys, marjastus ja kasvien kerääminen. Joillakin
soidensuojelualueilla on tosin rajoitusosia, joilla liikkuminen on kielletty lintujen
pesimisaikaan.
Kansallispuistoissa saa yleensä liikkua vapaasti omin lihasvoimin rajoitusosia lukuun
ottamatta. Leiriytyminen on sallittu vain tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla. Marjastus,
sienestys, onkiminen ja pilkkiminen on sallittu. Sellaiset jokamiehenoikeuteen kuuluvat
liikkumismuodot kuin ratsastus, pyöräily ja koiravaljakkoajelu on yleensä sallittu vain siihen
tarkoitukseen osoitetuilla reiteillä.
Kansallispuistoja pienemmillä suojelualueilla (esim. vanhojen metsien ja lehtojen
suojelualueet) on leiriytyminen kielletty. Muuten on liikkuminen vapaata, samoin
marjastus ja sienestys.
Tiukimmin suojelluilla alueilla, luonnonpuistoissa ja hylkeidensuojelualueilla, on liikkuminen
sallittu vain Metsähallituksen luvalla. Poikkeuksen muodostavat ne luonnonpuistot, joiden
läpi kulkee retkeilyreitti. Reitiltä ei saa poiketa. Kevon luonnonpuistossa on muista
luonnonpuistoista poiketen mahdollista leiriytyä.

OSIO 3 – VARUSTEET JA RETKEILIJÄN REPPU
VAATETUS :
Vaatetukseen kannattaa kiinnittää huomiota retkelle lähdettäessä. Kerrospukeutuminen auttaa
ulkoilijaa pysymään lämpimänä ja kuivana ja siten tekemään retkestä miellyttävämmän.
Kerrospukeutumisessa aluskerroksen ideana on siirtää kosteus pois iholta ja niin pitää ihoa vasten
oleva vaate kuivana. Välikerroksen päätehtävä on pitää keho lämpimänä ja ottaa vastaan alimman
kerroksen siirtämä kosteus sekä siirtää sitä edelleen ulospäin. Molemmissa kerroksissa on syytä
välttää hitaasti kuivuvia materiaaleja, kuten puuvillaa, joka imee itseensä runsaasti kosteutta ja on
vaikea kuivata. Kuorikerros eli uloin kerros suojaa tuulta ja kosteutta vastaan ja siirtää ihan
pinnalta haihtunutta kosteutta kuoren ulkopuolelle.
Tärkeää on myös valita oikeanlaiset sukat, käsineet, päähineet ja kengät. Retkellä on hyvä
varautua siihen, että kaikki päällä olevat vaatteet kastuvat. Ohut fleece‐väliasu ja tuulipuku on
hyväksi ja kevyeksi havaittu vara‐asu. Isommalla porukalla liikuttaessa vaihtovaatteet voivat olla
osin yhteisiäkin, tällöin saadaan kantamuksia kevyemmiksi.
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VARUSTEASIOISSA EI KANNATA MENNÄ LIIALLISUUKSIIN. KESÄKELISSÄ EI PÄIVÄRETKELLE TARVITA
KOVINKAAN ERIKOISIA VERMEITÄ. SYKSYLLÄ JA KEVÄÄLLÄ, VARSINKIN TALVELLA VARUSTEIDEN
MERKITYS TIETENKIN KASVAA. RETKEILYN PITÄISI KUITENKIN OLLA MUKAVAA JA JOPA
SPONTAANIA TOIMINTAA, JOKA EI KAADU SIIHEN, ETTEI OLE VIIMEISIMMÄN HUUDON MUKAISIA
KAIKISTA KALLEIMPIA VARUSTEITA…
Päiväretkellä kulkevat mukana makkarat ja voileivät ym. perinteiset retkiherkut. Pidemmät retket
vaativat tarkkaa suunnittelua ja esim. ruoka‐ainesten riittävyyden laskemista. Pidemmillä retkillä
korostuu myös ruoka‐ainesten paino ja silloin kuivatut ruoat ovat ehdoton retkieväs. Repussa
oleva Italianpata on esimerkki kevyestä ateria‐aineksesta, joka toimii tietenkin myös vaikka koko
perheen päiväretkellä. Lisäksi sopii vaikkapa kuivattu jauhe ‐ tai kebab –liha. Kuivatun ruoan etu
on myös sen säilyvyys retkiolosuhteissa.

KESÄISEN PÄIVÄRETKEN VARUSTEET (Oma lista)
MELKO LAILLA PAKOLLISIA… TAI OIKEIN HYVÄ OLLA MUKANA:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Säätilaan sopiva vaatetus päälle: ulkoiluasu, alusvaatteet, päähine, sukat
Sopivat kengät: lenkkarit, vaellusjalkineet tai kumisaappaat
Päiväreppu ja repun sadesuojus
Istuinalusta, juomapullo ja eväät, jonkinlaiset ruokailuvälineet
Kartta tai esite ja kompassi
Ladattu matkapuhelin
Vesitiiviisti pakatut ea –välineet: iso ea –side, laastaria, haavapyyhe, joustoside,
kyypakkaus, särkylääke, hyttyskarkoite
Tulitikut vesitiiviisti pakattuna, puukko tai monitoimityökalu
Ilmastointiteippi, narua, muovipussi roskia tai SIENIÄ varten

AJATTELEMISEN ARVOISIA NÄMÄKIN – TARPEEN MUKAAN:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Varavaatteita sääolosuhteet huomioiden: sukat, käsineet, fleece
Retkikeitin ja polttoaine
Kiikarit ja muistiinpanovälineet
Aurinkovoide ja aurinkolasit
Valaisin ja retkikirves
Wc –paperi vesitiiviisti pakattuna
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TAULUKKO 2
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SUUNNAN OTTAMINEN
Kompassia käytetään silloin, kun halutaan kulkea suoraviivaisesti samaan suuntaan.
‐ Kompassi asetetaan kartalle niin, että sen pitkä sivu on lähtöpisteestä tavoitepisteeseen ja
kompassin pohjalevyn suuntanuoli osoittaa kulkusuunnan.
‐ Kompassin neularasiaa käännetään niin, että sen pohjassa olevat viivat ovat kartan
koordinaattiviivojen suuntaiset ja kompassin pohjoishaarukka osoittaa karttapohjoiseen eli
kartan yläreunaan.
‐ Kompassi nostetaan kartalta ja sitä pidetään kädessä vaakasuorassa. Käännytään niin, että
pohjoisneula osuu haarukkaan. Kompassin suuntanuoli osoittaa nyt suunnan, johon on
kuljettava.
‐ Suunnalla kuljettaessa etenemistä seurataan myös kartalta ja ympäröivästä maastosta.

OSIO 3 JATKUU… – ROSKATON RETKEILY
ROSKATON RETKEILY + MUUTA RUOKAILUUN LIITTYVÄÄ ASIAA
Metsähallitus ja retkeilijät ovat yhdessä viime vuosina panostaneet retkeilykohteiden jätteiden
määrän ja niiden aiheuttamien ympäristövaikutusten pienentämiseen eli Roskattomaan
retkeilyyn. Metsähallitus haluaa vähentää luonnon roskaantumista ja jätteiden maastokuljetusten
aiheuttamia haittoja sekä lisätä lajittelumahdollisuuksia ja kompostointia. Samalla annetaan
retkeilijöille mahdollisuuden toimia ympäristön hyväksi.
Käytännössä roskaton retkeily on tarkoittanut sitä, että Metsähallitus viime vuosina on keskittänyt
maastokohteiden jätehuollon alueiden tuloväylillä sijaitseviin jätteiden lajittelu‐ eli ekopisteisiin.
Taukopaikoilta on vähennetty sekajäteastioita ja kompostointimahdollisuuksia sekä jätevalistusta
on vastaavasti lisätty. Retkeilijöiden vastuulla on tuoda itse jätteensä maastosta lajiteltavaksi
ekopisteisiin tai viedä ne kuntien ylläpitämiin lajittelupisteisiin annettujen ohjeiden mukaisesti.
Tavoitteet ovat onnistuneet hyvin retkeilijöiden myötävaikutuksella, sillä kaatopaikkajätteet ovat
vähentyneet kolmannekseen, vaikka kävijämäärä on kaksinkertaistunut.

Toimi näin




Pakkaa retkimuonasi kestäviin ja pestäviin uudelleen käytettäviin rasioihin ja pusseihin.
Tuo jätteesi pois maastosta kierrätykseen lajittelu‐ eli ekopisteeseen tai yhteiskunnan
ylläpitämiin jätepisteisiin.
Vain ruoantähteet ja muut biojätteet saat jättää taukopaikan kompostikäymälään tai
kompostoriin. Kuori hedelmät ja kananmunat jo ennen retkelle lähtöä. Näin vähennät
retkellä syntyvää jätettä.
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Älä laita biojätteitä sekajäteastiaan, vaikka sellainen olisi taukopaikalla, koska ne
alkavat helposti haista. Kaatopaikalle siirrettyinä niistä hapettomassa tilassa syntyy
metaania, joka on 25 kertaa vahvempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi.
Retkellä mahdollisesti syntyvää palavaa jätettä, kuten puhdasta paperia tai pahvia, voit
polttaa tulentekopaikalla tai autiotuvan tai kodan tulisijassa. Muita jätteitä ‐ kuten
alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia ‐ ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä
voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja. Muista myös, että
metsäpalovaroituksen aikana saa polttaa roskia vain autiotuvan tulisijassa tai muissa
hormillisissa tulissijoissa, mutta ei tulentekopaikoilla.
Älä jätä poltettavaa jätettä muiden hoidettavaksi esimerkiksi polttopuuvajoihin.
Älä koskaan laita ongelmajätettä, kuten kännykän akkua sekajäteastiaan, vaan vie se
ongelmajätekeräykseen.
Siivoa aina omat ja tarvittaessa myös muiden jätteet.
Jos olet tupakoitsija, voit kerätä tumpit omaan rasiaan, jonka voit myöhemmin
tyhjentää jäteastiaan, kun sellainen sattuu kohdalle.

Miksi?
Perinteinen retkeilykohteiden jätehuolto aiheuttaa sekä välillisiä että välittömiä
ympäristövaikutuksia. Välillisiä vaikutuksia syntyy ennen kaikkea silloin, kun jätettä joudutaan
kuljettamaan pois maastosta konevoimalla. Jätteiden maastokuljetuksessa syntyy sekä melua että
päästöjä, joista osa on myrkyllisiä ja osa vahvistaa maailmanlaajuista ilmastonmuutosta.
Maastokuljetus voi myös aiheuttaa maaperän kulumista.
Välittömiä eli retkeilijöiden itse aiheuttamia vaikutuksia ovat alueiden roskaantuminen ja jätteiden
joutuminen vääriin lajitteluastioihin. Välittömiä vaikutuksia syntyy myös silloin, kun eläimet
tonkivat jäteastioita ja levittävät jätteitä maastoon.
Avotulen teko kuluttaa polttopuita ja sitä kautta kuljetuskustannukset ja kuljetuksesta johtuvat
ympäristövaikutukset kasvavat. Lisäksi puun ja roskien polttamisessa vapautuu aina haitallisia
yhdisteitä ilmakehään. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty muualla kuin
hormillisissa tulisijoissa. Retkikeittimen käyttö ruoanvalmistuksessa on em. seikat huomioiden
suositeltavampaa kuin avotulen käyttö.
Astioiden pesun ja peseytymisen tulisi tapahtua kuivalla maalla, jolloin käytetty vesi imeytyy
maaperään, eikä palaa järveen rehevöittämään vesistöjä.
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