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 Ympäristöä säästävä retkeily

Miten ympäristövastuullinen retkeilijä hoitaa jätteensä?

Ympäristövastuullinen retkeilijä toimii siten, että hän kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.
Jätteiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että hän

1. pyrkii minimoimaan jätteensä jo etukäteen
2. polttaa palavat jätteensä ja kompostoi orgaaniset jätteet
3. tuo muut jätteensä pois maastosta kierrätykseen
4. tiskaa astiansa kuormittamatta vesistöjä

1. Minimoi jätteesi retkellä!

Retket kannattaa suunnitella huolella etukäteen, silloin pystyy välttämään myös jätteiden turhaa
kertymistä. Retkelle ei esimerkiksi kannata ottaa mukaan tilaa vieviä ja kertakäyttöpakkauksia.
Kaupasta kannattaa ostaa ruokatarvikkeita isoissa erissä tai irtomyynnistä ja pakata retkieväät
uudelleen käytettäviin kannellisiin astioihin tai esim. muovipusseihin, joita pestään ja käytetään
uudestaan. Jos haluat käyttää valmiita retkimuonia, niin niidenkin sisällön, kuten perunamuusin tai
mustikkakeiton, voi pakata uudelleen esim. muovirasioihin, samoin kuin itsekuivatut retkieväät. Näin
vältyt monelta jäteongelmalta retkellä. Jos käytät säilykepurkkeja, huolehdi siitä, että tuot purkit pois
retkeltä metallinkeräykseen.

2. Polta palava ja kompostoi eloperäinen jäte!

Palavat roskat voit polttaa tulentekopaikoilla, ei kuitenkaan metsäpalovaroituksen aikana, tai autiotuvan
tulisijassa. Muoveja ei ole syytä polttaa, koska ne käytetään uudestaan. Muovin polttamista tulisi välttää
koska lämpötila yleensä ei ole riittävän korkea jolloin joistakin muovilaaduista sekä muovin kanssa
reagoivista epäpuhtauksista, kuten ruokasuola, haihtuu vaarallisia kaasuja. Metallia sisältäviä
pakkauksia ei tule myöskään polttaa. Esimerkiksi useissa retkimuonapusseissa on sisällä
alumiinifoliokalvo, joka jää palamatta. Jos kuitenkin poltat tällaisen pakkauksen tulee sinun noukkia
metalliosa pois nuotiosta ja viedä se pois maastosta. Puhdas tuhka voidaan levittää ravinnoksi esim.
puiden juurelle mutta jos se sisältää ongelmajätteeksi luokiteltua alumiinia se ei ole mahdollista. 

Maastokohtien jätepisteisiin on tullut entistä enemmän kompostoreita ja kompostikäymälöitä. Näihin
voit laittaa kaikki eloperäinen jäte, kuten esimerkiksi ruoantähteet, kahviporot ja teelehdet. Laita
jätteen päälle kourallinen kuoriketta. Kun eloperäinen jäte erotellaan sekajätteestä vältytään
hajuhaitoista.

3. Tuo jätteesi pois maastosta kierrätykseen!

Kun olet toiminut edellä mainitulla tavalla syntyy jätettä äärimmäisen vähän. Tuot omin voimin jätteesi
pois maastosta kierrätykseen ympäristöä säästävällä tavalla. Mitä haittaa siitä on, jos käyttää
maastoroskiksia? Maastoroskiksista jätteet kuljetetaan pois moottorikelkalla, -veneellä tai kantaen
selässä. Kun jätteet kuljetetaan moottorivoimin maastosta tien varteen syntyy erämaan tunnelmaa
rikkovaa melua ja kasvihuoneilmiötä lisääviä päästöjä huomattavasti enemmän kuin tiekuljetuksessa.
Siis ympäristövastuullinen retkeilijä kuljettaa itse jätteensä pois maastosta.

4. Tiskaa astiasi kuormittamatta vesistöjä!

Myös retkellä on syytä huolehtia ruokailuvälineitten puhtaudesta. Yleensä ei tarvitse käyttää
pesunestettä, jos tuoreeltaan pesee välineet. Pelkkä vesi on ympäristön kannalta parempi kuin
tiskiaineen käyttö. On luonnon kannalta suuri ero miten tiskaat. Jos otat vettä astiaan ja tiskaat kuivalla
maalla ja imetät nesteet maaperään niin ruoan tähteet eivät pääse likaamaan vesistön herkkää
tasapainoa. Sinusta on varmaan vastenmielistä ottaa juomavettä sellaisesta paikasta, jossa lilluu
erilaisia ja -ikäisiä ruoantähteitä. 
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