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Arktisten alueiden matkanjärjestäjiä koskevat säännöt 
 

1. Matkailun ja luonnonsuojelun yhteen sovittaminen 
 

• Tue luonnonsuojelua. Luonnonsuojelua voi tukea muun muassa seuraavilla tavoilla:  
o Luo myönteinen suhde luonnonsuojelun parissa toimiviin järjestöihin ja ihmisiin, 

erityisesti niillä alueilla, joilla käyt asiakkaittesi kanssa. 
o Rohkaise asiakkaitasi liittymään jäseniksi luonnonsuojelujärjestöihin. 
o Käytä henkilökohtaisia kontakteja muiden kouluttamiseen ja innosta valtioita ja 

yrityksiä tukemaan eri projekteja, kuten uusien luonnonsuojelualueiden perustamista. 
o Lahjoita aikaa ja rahaa luonnonsuojelujärjestöille ja -hankkeille. 

• Suunnittele matkailu niin, että se on sopusoinnussa suojelutavoitteiden kanssa. Hanki 
kulkulupa luonnonsuojelualueille tai muille alueille, joille pääsy on rajoitettua. Käydessäsi 
näillä alueilla varmista, että noudatat suojelualueen tai luonnonpuiston sääntöjä. 

• Ota selvää laeista ja määräyksistä, jotka koskevat alkuperäisen luonnon tuotteiden 
tuontia ja vientiä, ja varmista että asiakkaasi ymmärtävät ja noudattavat näitä lakeja. 
Kannusta asiakkaitasi ostamaan alkuperäisen luonnon tuotteita paikallisilta asukkailta sillä 
edellytyksellä, ettei näitä tuotteita ole valmistettu uhanalaisista lajeista eikä niiden 
hankkiminen ole lainvastaista.  

• Luo ympäristösuunnitelma päivittäisiä toimintojasi varten. Jos olet yli 20 henkeä 
työllistävä matkanjärjestäjä, laadi kirjallinen ympäristösuunnitelma, jossa ilmaistaan 
yrityksesi sitoutuminen luonnonsuojeluun, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja näistä 
säännöistä ilmeneviin periaatteisiin. Sisällytä suunnitelmaan ne erityiset menettelytavat, 
joita yrityksesi käyttää päivittäisissä toiminnoissaan estämään ja minimoimaan haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Saata suunnitelma asiakkaittesi tietoon. 

• Arvioi jälkikäteen, otettiinko järjestämälläsi matkalla ympäristö varmasti huomioon.  
Käytä asiakkailta saatavaa palautetta keinona saada selville, vastasiko järjestämäsi matka 
heidän ympäristöllisiä odotuksiaan.  Näissä jälkikäteisarvioissa kysy asiakkailtasi, pystyikö 
matkanjärjestäjä välttämään tarpeettomia ympäristöhaittoja, ja ottiko hän riittävästi 
huomioon luonnon- ja kulttuuriympäristöt. Pääsääntöisesti käytä matkojen jälkeen kirjallisia 
arviointilomakkeita, vaikka suullisetkin arviot ovat hyväksyttäviä, erityisesti lyhyiden 
retkien osalta. 

 
2. Erämaiden ja biodiversiteetin  säilyttäminen 

 
• Edistä laajojen, ihmisen koskemattomien arktisten alueiden säilymistä. 

Koskemattomat arktiset alueet ovat ainutlaatuisen arvokkaita, ja ne ovat pääsyy 
arktiseen matkailuun. Koskemattomien alueiden arvoa heikentävät kuitenkin tiet, 
johtolinjat ja muut laajamittaisen kehityksen rumentavat ilmentymät, jotka pirstovat 
ympäristöä. 

• Tue alkuperäisen luonnon suojeluohjelmia ja -hankkeita. Kerro asiakkaillesi 
alkuperäisen luonnon suojeluohjelmista ja -hankkeista ja varmista, etteivät he 
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metsästä tai kalasta suojeltuja tai uhanalaisia lajeja, liiku haavoittuvissa 
elinympäristöissä eivätkä osta rauhoitetuista lajeista tehtyjä tuotteita. 

 
3. Luonnonvarojen kestävä käyttö 

 
• Silloin kun laki sallii metsästyksen ja kalastuksen, noudata kaikkia ohjeita ja ota vain 

se, mitä tarvitset. Pidä huolta siitä, että asiakkaasi noudattavat lakeja ja määräyksiä, ja että 
he kalastavat ja metsästävät siten, etteivät paikalliset villieläinkannat ehdy. Toimi 
yhteistyössä paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen metsästysseurojen kanssa.  

• Varmista, että asiakkaasi käyttävät vain asianmukaisia ja hyvässä kunnossa olevia 
metsästysvälineitä, ja että he tietävät, kuinka näitä välineitä käytetään. 

• Ota huomioon tulevan käyntikohteen luonne ja mahdollinen erityinen haavoittuvuus 
päättäessäsi, kuinka monta asiakasta tulee mukaasi. Erämaa-alueilla ota huomioon 
paikan ominaislaatu (villieläimet, pesivät linnut, hauras kasvillisuus jne.), kun päätät kuinka 
monta asiakasta päästetään alueelle yhtä aikaa. Tiedota suunnitelmistasi muille alueen 
matkanjärjestäjille, jotta vältyttäisiin liiallisilta matkailijamääriltä alueilla. Jos järjestät 
laivamatkoja, rajoita maihin nousevien matkustajien määrä erämaa-alueilla sataan. 

• Käytä vakiintuneita polkuja ja leirintäpaikkoja siellä, missä niitä on ja vältä uusien 
luomista. 

• Vältä villieläinten häiritsemistä. Kerro asiakkaillesi paikallisista villieläimistä ja niiden 
käyttäytymisestä, erityisesti jääkarhuista, ja pidä huolta siitä, että he seuraavat niitä 
riittävän matkan päästä.  

  
4. Kulutuksen, jätteiden ja saasteiden minimointi 

 
• Tuotevalinnoillasi ja sillä, miten paljon sinä ja asiakkaasi kuluttavat, on merkitystä. 

o Jos tuot elintarvikkeita mukanasi tai jos ostat niitä arktisilta alueilta, valitse 
biohajoavia, kierrätettäviä ja/tai mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita. 

o Purista jätteet kokoon ja ota ne mukaasi. 
o Kierrätä, silloin kun se on mahdollista ja kannusta yhteisöjä, joissa vierailet, 

kehittämään kierrätysohjelmia, silloin kun niitä ei ole. 
o Jos mahdollista, järjestä taloudellista tukea tällaisten ohjelmien kehittämiseen ja 

osoita sitoutumisesi tähän tavoitteeseen niille yhteisöille, joissa sinä ja asiakkaasi 
vierailette. 

o Rajoita energian käyttöäsi, mukaan lukien lämmityksen ja lämpimän veden 
käyttö. Merkitse muistiin veden ja energian kulutuksesi sekä pyrkimyksesi 
kierrättää ja vähentää jätteitä.  

• Sillä, miten kuljetat asiakkaitasi, on merkitystä – valitse kuljetusmuoto, jolla on 
vähiten ympäristövaikutuksia. Minimoi fossiilisten polttoaineiden käyttö ja pyri 
käyttämään moottorittomia kuljetuksia, mikäli mahdollista. Silloin, kun moottorikuljetus 
on välttämätön, valitse vähiten ympäristöä haittaavaa ja vähiten melua aiheuttavaa 
teknologiaa (esimerkiksi nelitahtimoottoreita kaksitahtisten sijasta). Älä käytä 
tarpeettomasti moottoriajoneuvoja, kuten moottorikelkkoja ja helikoptereita. Niitä tulisi 
käyttää vain alueelta toiselle kulkemiseen tai erityisten paikkojen näkemiseen. 
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• Valitse paikallisten perinteiden kanssa yhteen sopivia majoitusmuotoja ja minimoi 

haitalliset ympäristövaikutukset. Valitse majapaikkoja, joissa on tehokkaita 
jätteenkäsittelyjärjestelmiä, ja jotka kierrättävät sekä loppukäsittelevät ei-kierrätettävät 
jätteet tarkoituksenmukaisesti. 

• Tue pyrkimyksiä kerätä jätteitä ja puhdistaa pilaantuneita alueita. Ota selvää näistä 
pyrkimyksistä ja tue niitä esimerkiksi järjestämällä rahaa ja yrittämällä vaikuttaa 
valtioihin ja yrityksiin. Voit tukea näitä pyrkimyksiä myös omalla tai henkilökuntasi 
työpanoksella sekä valistamalla asiakkaitasi. 

• Varmista ettei vierailustasi jää jälkiä. 
o Noudata vastuullisia leirintä- ja matkailutapoja, mukaan lukien jätteiden 

käsittelytavat. 
o Jos järjestät laivamatkoja, noudata MARPOL -sopimuksen liitteen 5 määräyksiä. 

Säilytä kaikki muovi asianmukaista maissa tapahtuvaa käsittelyä varten ja purista 
yhteen kaikki puu-, lasi ja metallijätteet jätteiden keräyspisteeseen palauttamista 
varten. Varmista, että mahdollisesti käyttämäsi jätteenpolttouunit toimivat kunnolla. 

• Poista pilssivesi ja käsitelty jätevesi asianmukaisesti. Jos järjestät laivamatkoja, älä laske 
mereen pilssivettä tai puhdistettua jätevettä 12 meripeninkulman aluevesirajan sisäpuolella 
tai ihmisyhteisöjen ja tutkimusasemien läheisyyteen tai jäälautoille. Lyhyemmillä matkoilla 
jäte- ja pilssivedet tulisi aina tyhjentää satamassa jätevesijärjestelmään.   

 
 
5. Paikallisten kulttuurien kunnioittaminen 

 
• Sovi paikallisyhteisöjen kanssa vierailusi niin, että se on tervetullut ja odotettu eikä 

häiritsevä.  
o Järjestä vierailut paikallisyhteisöihin riittävän ajoissa, ja vältä sellaisia vierailuja tai 

maihinnousuja, jotka eivät ole etukäteen järjestettyjä. 
o Vahvista vierailusi mieluiten 24 tuntia etukäteen, ja ole varautunut korvaamaan 

paikallisyhteisölle peruutetuista vierailuista aiheutuvia kuluja. 
o Suunnittele paikallisyhteisön kanssa, mitä sinä ja asiakkaasi tekevät vierailun aikana. 
o Ota selvää, minkä kokoisen ryhmän paikallisyhteisö katsoo parhaiten soveltuvan 

suunniteltuun ohjelmaan. Varmista, että sinulla on lupa vierailuun tai maihinnousuun 
sekä suunnittelemasi ohjelman toteuttamiseen. 

o Pysy poissa paikoista, joissa ihmiset työskentelevät, mukaan lukien metsästys- ja 
kalastuspaikat, ellei sinulla ole nimenomaisia sopimuksia paikallisten asukkaiden 
kanssa. 

• Ole selvillä toiminta-alueellasi voimassa olevista laeista ja määräyksistä, ja hanki 
tarvittavat luvat. 

• Kunnioita vierailukohteittesi asukkaiden kulttuuria ja tapoja, ja varmista että 
asiakkaasikin tekevät niin. 

o Opasta kaikkia vierailijoita perusteellisesti kulttuurikysymyksissä ennen kuin he 
vierailevat paikallisyhteisöissä. Mikäli mahdollista, järjestä paikallisia luennoitsijoita 
hoitamaan tällaiset opastustilaisuudet. Sisällytä niihin tietoa paikallisista tavoista ja 
traditioista sekä alueella vieraileville matkailijoille sopivasta käytöksestä. Käytä 
paikallisia vierailijoita koskevia sääntöjä, jos sellaisia on. 
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o Kysy lupaa valokuvaamiseen tai videofilmaamiseen. 
o Varmistu, että asiakkaasi kunnioittavat uskonnollisia maa-alueita, kirkkoja, 

hautausmaita ja muita paikkoja, joilla on uskonnollinen tai kulttuurinen merkitys, ja 
että he eivät poista mitään ihmiskäden töitä. 

 
6. Historiallisesti ja tieteellisesti arvokkaiden paikkojen kunnioittaminen 

 
• Kunnioita historiallisia paikkoja ja muistomerkkejä, ja huolehdi että asiakkaasi eivät 

poista mitään ihmiskäden tuotteita. Jos historiallisille tai arkeologisille paikoille pääsy on 
rajoitettua, hanki lupa ennen niissä vierailemista. Varmista että asiakkaasi käyttäytyvät 
kunnioittavasti varsinkin silloin, kun paikalla on uskonnollista merkitystä. 

• Kunnioita tutkijoiden työtä. Älä mene tieteellisiin tukikohtiin tai työkohteisiin 
järjestämättä vierailuasi etukäteen. Älä häiritse tutkijoita heidän työssään, äläkä häiritse 
heidän työkohteitaan. 

 
7. Matkailun hyödyt arktisille alueille 

 
• Mikäli mahdollista, ota palvelukseesi paikallista henkilökuntaa ja tee sopimuksia 

paikallisten yritysten kanssa. Kouluta ja palkkaa paikallisia ihmisiä toimintaasi silloin, 
kun se on mahdollista. Jos paikallisilla ihmisillä ei ole edellyttämääsi koulutusta, järjestä se. 
Käytä paikallisia yrityksiä alihankkijoina. Muodosta pitkäaikaisia kumppanuussuhteita 
paikallisten matkanjärjestäjien, yritysten ja tavarantoimittajien kanssa. Paikalliset yhteydet 
useimmiten tekevät matkailun entistä laadukkaammaksi. 

• Toimi tavoin, jotka ovat hyödyllisiä paikallisille yhteisöille, erityisesti 
tavarantoimittajille. Mikäli mahdollista, osta tarvikkeet ja palvelut paikallisilta 
toimittajilta. Kysy yhteisöiltä, mitä tarvikkeita sinun tulisi ottaa mukaasi, jotta vierailusi ja 
kulutuksesi ei aiheuta vaikeuksia paikallisille ihmisille. Kannusta asiakkaitasi ostamaan 
paikallisesti tehtyjä käsitöitä ja muita tuotteita. 

• Mikäli mahdollista, valitse paikallisten ihmisen omistamat ja rakentamat 
majoitusmahdollisuudet, joissa työskentelee paikkakuntalaisia. 

 
8. Henkilökunnan kouluttaminen 

 
• Palkkaa ammattilaisia. 

o Ota palvelukseesi vain asioista perillä olevaa, ympäristöstä ja kulttuurista tietoista 
henkilökuntaa tai kouluta olemassa olevaa henkilökuntaasi näissä asioissa. Järjestä 
koulutusta ympäristöhaittojen välttämisestä, turvallisuudesta ja palveluiden 
tarjoamisesta. Arvioi alaistesi suoritukset, mukaan lukien näiden sääntöjen 
noudattaminen, ainakin kerran vuodessa. 

o Jos järjestät laivamatkoja, palkkaa luennoitsijoita ja suojeluhenkisiä 
luonnontieteilijöitä, jotka voivat kertoa villieläimistä ja luonnonvaraisista kasveista, 
ympäristönsuojelusta, historiasta, geologiasta ja paikallisista kulttuureista. Heidän 
tulee myös osata opastaa matkustajia maissa ja tuntea turvallisuuteen ja paikallisen 
luonnon suojeluun liittyvät määräykset. 
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• Palkkaa henkilökuntaa, joka tuntee arktiset alueet. Syrjäisimmillä arktisilla alueilla 

ainakin yhdellä henkilökuntaan kuuluvalla täytyy olla asianmukaiset syrjäseuduille 
soveltuvat valmiudet ensiapuun ja henkiinjäämisen turvaamiseen. Suurimmalla osalla 
henkilöstöä tulisi olla aikaisempaa kokemusta arktisista alueista, ja heidän tulisi olla 
perehtyneitä arktisiin olosuhteisiin. 

• Kouluta henkilökuntaa ja anna heilel toimintaohjeet näiden sääntöjen ja arktisille 
alueille matkustavia koskevien sääntöjen noudattamisessa. Jaa kaikille työntekijöillesi 
jäljennökset arktisen matkailun periaatteista, näistä säännöistä ja arktisille alueille 
matkustavia koskevista säännöistä, ja varmistu, että he tuntevat niiden sisällön. Kerro myös 
erityisistä paikallisista määräyksistä. Älä salli laivan miehistön nousta maihin valvomatta. 

• Pidä riittävä määrä henkilökuntaa suhteessa asiakkaiden määrään. Maissa tapahtuvaa 
matkailua silmälläpitäen suositeltu suhdeluku on 8-15 asiakasta yhtä henkilökuntaan 
kuuluvaa kohti; laivamatkailussa vastaava suhde on yksi henkilökuntaan kuuluva 15-20 
matkustajaa kohti. 

• Varmista, että myös alihankkijasi noudattavat näitä sääntöjä. Jaa kaikille 
alihankkijoillesi jäljennökset arktisen matkailun periaatteista, näistä säännöistä ja arktisilla 
alueilla vierailevia koskevista säännöistä. Sisällytä kaikkiin alihankintasopimuksiin lauseke, 
jossa vaaditaan alihankkijoitasi noudattamaan näitä käyttäytymissääntöjä ja selitä tämä 
vaatimus suullisesti. 

 
9. Matkalla mahdollisuus oppia uutta arktisista alueista 

 
• Kerro asiakkaillesi arktisesta ympäristöstä ja arktisten alueiden suojelusta. Järjestä 

luentoja ja kirjallista aineistoa arktisesta ympäristöstä, sen erityispiirteistä ja sen 
maailmanlaajuisesta merkityksestä. Liitä mukaan tietoa arktisten alueiden suojelusta 
yleensä, erityisistä suojelupyrkimyksistä niillä alueilla, joilla vierailet ja nimenomaisista 
tavoista, taloudellisista ja muista, joilla asiakkaasi voivat tukea näitä suojelupyrkimyksiä. 

• Kerro asiakkaillesi erityisesti niistä alueista, joilla vierailette. Kerro myös ilmastosta, 
lajeista ja elinympäristöstä, samoin kuin soveliaasta käytöksestä näillä alueilla. 

• Varmista, että asiakkaasi noudattavat arktisille alueille matkustavien 
käyttäytymissääntöjä. Pane nämä säännöt täytäntöön johdonmukaisella tavalla. Varmistu, 
että asiakkaat ymmärtävät säännöistä ilmenevät velvollisuudet. Ole varautunut soveltamaan 
tarpeen vaatiessa ankarampia sääntöjä (esimerkiksi silloin, kun turvallisuus on kyseessä). 

 
10. Turvaohjeiden noudattaminen 

 
• Toimita paikallisviranomaisille matkasuunnitelmasi. Se kannattaa tehdä paitsi 

turvallisuuden takia, myös jotta voisit varmistua paikallisten määräysten noudattamisesta. 
• Valmista asiakkaitasi ja henkilökuntaasi mahdolliseen vaarallisten villieläinten, 

erityisesti karhujen kohtaamiseen. 
• Järjestä ainakin yksi työntekijä vastaamaan turvajärjestelyistä ja estämään vaarallisia 

kohtaamisia villieläinten kanssa. 
 
 
Käännös alkuperäisistä WWF:n Arktisen ohjelman matkailuohjeista, tammikuu 2006 


