
Ym pdristoystdvdl I i nen retkei ly

Vastaa retkeilyaiheisiin kysymyksiin. Voit
kiiyttiiii apuna www.luontoon.fi -sivustoa
(retkeilyn ABC ) ta i Metsiihall itu ksen esitettti
" Ndin retkeilet ympiiristdd sddsfden".

1. Miten matkustat retken aloituspaikkaan
niin, ettii sEiiisttit luontoa mahdollisimman
paljon?

2. Millaisia asioita on hyvdi ottaa huomioon
retkeilyviil i neitti han kittaessa?

3. Jotta maastossa tulisi mahdollisimman
vdihii n jdtettai, m iten pa ketoit retkieviiiit?

4. Miten liikut maastossa kesdaikaan, jotta
hii ir i6 luonnolle olisi mahdoll isimman
viihiiistii?

Mq@
5. M ihin ympdristdystdvdllinen retkeilij€t
kiinnittiiii huomiota avotulen teossa?

6. Miten leiriydyt maastossa?

7. Miten peseydyt maastossa?

TUO PALAIIAATON
JA HAJOAMATON JATE

POIS MAASTOSTA JA LAJITTELE
SE RETKEN PAATTEEKsI JATE-

PIsTEESsA. LAJITTELE
OIKEIN!

nrment:



Ympdristriystdvdllinen retkeily - vastaukset

Vastaa retkeilyaiheisiin kysymyksiin. Voit
kaiyttiiii apuna www.luontoon.fi -sivustoa
(retkeilyn ABC) tai Metsiihallituksen esitettd
" N 1in retkeilet ympiiristdd sddsfden".

1. Miten matkustat retken aloituspaikkaan
niin, ettd sdiistdt luontoa mahdollisimman
paljon?

Kdytdn matkustamiseen vleisid kulkuneuvoia:

iunaa, linja-autoa. bussia, lentokonetta. Jos

kdvellen, polkupyordlld. hiihtden. potkukelkalla.

2. Millaisia asioita on hyvd ottaa huomioon
retkeilyvdl i neitZi han kittaessa?

sesti.

varaosia. Harvemmin tarvittavia vdlineitd voi

3. Jotta maastossa tulisi mahdollisimman
vdhdn jdtettd, miten paketoit retkievddt?

4. Miten liikut maastossa kesdaikaan, jotta
hiiirio luonnolle olisi mahdollisimman
viihZiistii?

Kdvtdn polkuia, enkd ndin kuluta maastoa

lisdd. Tieddn. ettd pohioinen luonto on herkdsti

ug@
5. M i h i n ympairist6ystdv€il I inen retkeil ijii
kiinnittiia huomiota avotulen teossa?

vdhemmdn pddstojd ilmakehddn. Palovaroi-

tustilan aikana en tee avotulta edes nuotio-

paikalle. Silloin kdytdn vain retkikeitintd. Sam-

mutan avotulen aina huolellisesti ldhtiessdni.
6. Miten leiriydyt maastossa?

I eiriydyn vain siihen tarkoitrrkseen osoitetuilla

7. Miten peseydyt maastossa?

Peseydyn kauempana rannasta, kuivalla

maalla. Ndin vdltan vesistojen ktrormittamista.

ntment:

TUO PALAMATON
JA HAJOAMATON JATE

POIS MAASTOSTA JA LAJITTELE
5E RETKEN PAATTEEK5I JATE-

PISTEESSA, LAJITTELE

e,



Kierrdtystehtdvd

OIet retkellii luontopolulla ia vietiit
evdstaukoa laavulla,Tbssa on nuotio-

paikka. Keitdt nuotiolla teetd, liimmitiit purk-
kihernekeittoa ja sydt sitii paperiselta kerta-
k d yttd I a ut a s e lta, s y 6t v o i p a p e ri i n k ii ii rittyi ii
voileipi€i, juot pillimehun ja sydt lopuksi
banaanin. Pyyhit suun ia kiidet talouspape-
rilla. Laavulla on komposti, mutta ei roskista.

1. Miten kierriitiit retkelliisi syntyneet
jiitteet? Yhd istii jtitteet viival la oikeisi i n
sijoituspaikkoihin!

2. Miten olisit voinut v€ihentiid syntyvtin
jtitteen mddrdd?

*M@

ntment: luokka:



Kierrdtystehtdvd - ratkaisu

Olet retkellii luontopolulla ja vietiit
evdstaukoa laavulla,Tbssa on nuotio-

paikka. Keittit nuotiolla teetd, Iiimmitiit purk-
kihernekeittoa ja syof sifei paperiselta kerta-
kii ytt6 I a ut ase/fa, sy 6t v o i p a p e ri i n k ii ti rittyj ii
voileipid, juot pillimehun ja sydt lopuksi
banaanin. Pyyhit suun ja kiidet talouspape-
rilla. Laavulla on komposti, mutta ei roskista.

1. Miten kierriitiit retkelldisi syntyneet
jdtteet? Yhd istdi jiitteet viival la oikeisi in
sijoituspaikkoihin!

2. Miten olisit voinut vdhentiid syntyvdn
jtitteen mddrdd?

Voilefudt olisi voinut pakata rasiaan ja mehua

ottaa mukaan pulloon. Evddksi olisivoinut

ottaa jotain muuta kuin purkkihernekeittoa.

Kertakdyttoastioiden sijaan mukaan olisi

voinut ottaa retkilautasen ja kuksan/mukin.

*M@

ntment: luokka:



Huussimatikkaa

1. Retkeili ja kay asioimassa Karhunjuoma-
lammen pdivdtuvan ktiymiiltissd. Pienelld
asialla kompostisiiili66n tulee lisdd tavaraa
n 1 ,5  d l .

a) Paljonko kiiymiiltin siiilioon tulee tavaraa
vuodessa jos jokainen kiiyttiijii jattaa pienen
asiallisen verran ja kiivijditii on 40 000?
Laske!

Kiiymtiliin siiili6on tulee tavaraa vuodessa

-litraa

G
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b) Yksi kuutiometri on 1000 litraa, paljonko
edellisen laskun jiitemiiiirii on kuutioina?
Laske!

vastaus: -m3

c) Kuutio kaymiiliijZitett€i painaa keskimddrin
1200 kg. Laske em. jiitemtiiiriin paino.

S@
2. Karhunjuomalammen tuvalla syntyy
vuositta i n kiiymiilZijiitettii n. 6, 5 ku utiota.
JZitteen paino on n. 1,2 kgll. Moottorikelkka
jaksaa vettiti kerrallaan 800 kg reen pddllii.
Moottorikelkka kuluttaa raskaassa tydssdi
bensiiniti 4011100 km. Matkaa Karhun-
juomalammelle on huoltoreittiii pitkin yhteen
suuntaan 1B km.

a) Montako reissua tiiytyy huoltomiehen
ajaa kelkalla, jotta hdn saa kuljetettua
kaymiiliijiitteen pois? Laske!

vastaus: relssua

b) Paljonko matka on kilometreiss€ija
paljonko kuluu polttoainetta? Laske!

vastaus: km I

c) Paljonko polttoaineet tulevat maksamaan,
jos hinta on Pyhdtunturilla 1,21 eurllitra?
Laske!

vastaus:

nimeni:vastaus: kg

eur

luokka:



Huussimatikkaa - vastaukset

1. Retkeili ja kay asioimassa Karhunjuoma-
lammen pdiv€ituvan kiiymiiliissii. Pienellii
asialla kompostisiiiliodn tulee lisdd tavaraa
n 1 ,5  d l .

a) Paljonko kiiymiiliin siiilioon tulee tavaraa
vuodessa jos jokainen kityttirjii jattaa pienen
asiallisen verran ja kdvijoitii on 40 000?
Laske!

40000,00
x 0,15 |
6000,00 |

K?iymiiliin siiili6on tulee tavaraa vuodessa

S@
2. Karhunjuomalammen tuvalla syntyy
vuosittain kiiymiiliijiitettti n. 6, 5 ku utiota.
Jdtteen paino on n. 1,2kgll. Moottorikelkka
jaksaa vettiii kerrallaan 800 kg reen ptitillii.
Moottorikelkka kuluttaa raskaassa tyOssdi
bensiinid 40l,1100 km. Matkaa Karhun-
juomalammelle on huoltoreittia pitkin yhteen
suuntaan 1B km.

a) Montako reissua teytyy huoltomiehen
ajaa kelkalla, jotta hdn saa kuljetettua
kaymalajiitteen pois? Laske!

6500,00 1x1,20k9/l= 9,75 ->10
800,00 kg

vastaus: 10 reissua

b) Paljonko matka on kilometreisstija
paljonko kuluu polttoainetta? Laske!

lQ (meno-paluu)

18 km

6000 titr",
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b) Yksi kuutiometri on 1000 litraa, paljonko
edellisen laskun jiitemtiiirti on kuutioina?
Laske!

6000 : 1000 = 6

vastaus: 6 m'

c) Kuutio kiiymiiliijiitettd painaa keskimdiiirin
1200 kg. Laske em. jtitemtidrdn paino.

360 km

36okm-#h=1441

6 m3 x 1200 kg/m3 = 7200 kg

nimeni

vastaus: 360 tt 144 r

c) Paljonko polttoaineet tulevat maksamaan,
jos hinta on PyhEitunturilla 1,21 eurllitra?
Laske!

1441 x 1 ,21 eu/litra = 174,24 eur

vastaus: 7200 xg

vastaus: 174,24 eur

luokka: -


