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Arktisille alueille matkustavia koskevat säännöt 
 

1. Matkailun ja luonnonsuojelun yhteen sovittaminen 
 

• Se raha, jonka käytät matkallasi, vaikuttaa arktisen matkailun kehityksen ja suunnan 
määräytymiseen. Käytä rahavarojasi tukemaan hyvämaineisia, suojeluhenkisiä 
matkanjärjestäjiä ja tavarantoimittajia. 

• Hanki kaikki tarvittavat luvat ennen vierailemista luonnonsuojelualueilla tai muilla 
suojelluilla alueilla. Poistu näiltä alueilta jälkiä jättämättä äläkä häiritse niiden 
luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja. 

• Ota selvää, mitkä lait ja määräykset ovat voimassa villieläinten ja luonnonvaraisten 
kasvien suojelusta niillä alueilla, joilla liikut, ja noudata niitä. Hanki tietoa niillä 
alueilla elävistä uhanalaisista lajeista, ja vältä tällaisten lajien metsästystä ja 
kalastusta ja niistä tehtyjen tuotteiden ostamista. 

• Palautteellasi on merkitystä. Jos matka, matkailupalvelu tai tavarantoimittaja oli 
ympäristöasioita ymmärtävä ja informatiivinen, tai jos se olisi voinut olla parempi, 
kerro se omistajalle tai matkanjärjestäjälle. 

• Liity jäseneksi arktisten alueiden suojelujärjestöihin, ja tue arktisia suojeluprojekteja. 
 

2. Erämaiden ja biodiversiteetin säilyttäminen 
 

• Hanki tietoa pyrkimyksistä suojella arktisia villieläimiä ja luonnonvaraisia kasveja 
sekä elinympäristöjä. Tue niitä esimerkiksi antamalla rahaa, tekemällä 
vapaaehtoistyötä, valistamalla ihmisiä tai yrittämällä vaikuttaa valtioihin ja 
yrityksiin. 

• Arktisten alueiden laajat koskemattomat erämaa-alueet ovat ainutlaatuinen 
ympäristöresurssi. Vastusta sellaista kehitystä, joka pirstoo näitä alueita tai joka 
saattaa häiritä alkuperäisen luonnon populaatioita ja ekosysteemejä. 

• Vieraile luonnonpuistoissa ja luonnonsuojelualueilla. Riittävät kävijämäärät ja 
matkailijoiden käyttämät rahamäärät tukevat olemassa olevia suojelualueita, ja ne 
voivat johtaa uusien luontoalueiden suojeluun.  

 
3. Luonnonvarojen kestävä käyttö 

 
• Kävele tai käytä suksia, kajakkeja, veneitä, koiravaljakoita tai muita moottorittomia 

kuljetusvälineitä niin paljon kuin mahdollista välttääksesi melusaastetta ja 
minimoidaksesi maaperän vauriot. Käytä etenkin moottorikelkkoja niin vähän kuin 
mahdollista, erityisesti siellä, missä lumipeite on ohut. 

• Seuraa ja valokuvaa villieläimiä riittävältä etäisyydeltä ja muista, että optimaalisessa 
tarkkailutilanteessa eläin ei havaitse läsnäoloasi. Vastusta kiusausta mennä liian 
lähelle ja kunnioita eläimen ahdingon merkkejä, kuten varoitusääniä ja muita 
hämmennyksen osoituksia, esimerkiksi taakse vietyjä korvia ja pystyyn nousseita 
karvoja. 
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• Silloin kun laki sallii metsästyksen ja kalastuksen, hanki tarvittavat luvat, noudata 

kaikkia sääntöjä, ja ota vain se, mitä tarvitset. Kalasta ja metsästä vain siellä, missä 
se on biologisesti kestävää, ja siten ettet häiritse paikallisyhteisöjä. 

• Koskemattomat luontoalueet ovat resurssi – älä jätä jälkiä, jotta toiset voivat nauttia 
näistä alueista. Älä kerää näytekappaleita lajeista, ellei sitä ole nimenomaan sallittu 
tai ellei sinulla ole lupaa siihen. Käytä leirintätapoja, joilla on mahdollisimman 
vähän ympäristövaikutuksia, ja käytä olemassa olevia leiripaikkoja ja polkuja uusien 
sijasta. 

• Jos olet mukana kiertomatkalla, varmistu, että matkanjärjestäjäsi kertoo sinulle 
etukäteen tulevasta vierailukohteesta ja siitä, mitä sinun tulisi tehdä 
ympäristövahinkojen minimoimiseksi.  

 
4. Kulutuksen, jätteiden ja saastumisen minimointi 

 
• Majoituspaikan valinnallasi sekä valitsemillasi tuotteilla ja kulutustasollasi on väliä. 

Valitse biohajoavia tai kierrätettäviä materiaaleja sekä mahdollisimman vähän 
pakattuja tuotteita. 

• Käytä kierrätysmahdollisuuksia siellä, missä niitä on saatavissa. Jos matkustat 
kiertomatkalla, valitse matkanjärjestäjä, joka harrastaa kierrätystä. 

• Rajoita energian käyttöä mukaan lukien lämmityksen ja lämpimän veden käyttösi. 
• Jätä mahdollisimman vähän jälkiä vierailustasi ja ota jätteesi mukaasi. 
• Valitse kuljetusmuoto, jolla on vähiten ympäristövaikutuksia – vältä fossiilisten 

polttoaineiden ja moottoriajoneuvojen käyttöä. 
• Valitse majoituspaikkoja, joilla on tehokkaita jätteenkäsittelyjärjestelmiä, jotka 

kierrättävät ja ovat energiatehokkaita, ja jotka, mikäli mahdollista, käyttävät 
ympäristöä säästäviä energianlähteitä kuten aurinkoenergiaa tai vesivoimalla 
tuotettua sähköä. 

 
5. Paikallisten kulttuurien kunnioittaminen 

 
• Tutustu ennen matkaa vierailukohteittesi kulttuuriin ja tapoihin. 
• Kunnioita arktisten alueiden asukkaiden oikeuksia. Sinut voidaan parhaiten 

hyväksyä ja toivottaa tervetulleeksi, jos matkustat avoimin mielin, perehdyt 
paikalliseen kulttuuriin ja perinteisiin, ja kunnioitat paikallisia tapoja ja 
käyttäytymissääntöjä. 

• Ellet matkusta kiertomatkalla, ilmoita tulostasi sille yhteisölle, jossa aiot vierailla. 
Elintarvikkeista on niukkuutta arktisilla alueilla, joten varaudu tuomaan mukanasi 
omat ruokatarpeesi. 

• Pyydä lupaa ennen kuin valokuvaat ihmisiä tai ennen kuin menet sisään heidän 
omistamiinsa asuin- tai muihin rakennuksiin. 

 
6. Historiallisesti ja tieteellisesti arvokkaiden kohteiden kunnioittaminen 

• Kunnioita historiallisia paikkoja ja muistomerkkejä, äläkä ota niistä matkamuistoja. 
Myös hylätyiltä näyttävät rakenteet ja paikat saattavat olla lain nojalla suojeltuja tai 
paikallisten ihmisten arvostamia. 
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• Pysy poissa hylätyistä sotilaallisista tukikohdista. 
• Kunnioita tutkijoiden työtä järjestämällä vierailusi tutkimusasemille etukäteen ja 

olemalla häiritsemättä työkohteita. 
 

7. Matkailun hyödyt arktisille yhteisöille 
 

• Matkailijana käyttämäsi rahat voivat edistää niiden yhteisöjen taloudellista 
toimeentuloa, joissa vierailet. 

• Suorita ostoksesi paikan päällä, ja valitse sellaisia matkanjärjestäjiä, retkiä ja 
tavarantoimittajia, jotka ovat paikallisessa omistuksessa ja jotka työllistävät 
paikallisia ihmisiä. 

• Osta paikallisesti valmistettuja käsitöitä ja muita tuotteita. 
• Valitse, silloin kun se on mahdollista, paikallisten ihmisten omistamia ja rakentamia 

majapaikkoja, joiden työntekijät ovat myös paikkakuntalaisia. 
 

8. Koulutetun ja ammattitaitoisen matkanjärjestäjän valitseminen 
 

• Valitse hyvämaineinen matkanjärjestäjä, jolla on palveluksessaan koulutettua 
henkilökuntaa, mieluiten sellaista jolla on kokemusta arktisilta alueilta. 

• Käytä matkanjärjestäjää, jolla on maissa tehtävillä matkoilla 15 asiakasta tai 
vähemmän yhtä henkilökuntaan kuuluvaa kohti; laivamatkailussa vastaavan 
suhdeluvun tulee olla korkeintaan 20 matkustajaa yhtä henkilökuntaan kuuluvaa 
kohti. 

 
9. Arktisiin alueisiin perehtyminen matkan aikana 

 
• Perehdy ennen matkaasi arktiseen ympäristöön, varsinkin niihin alueisiin, joilla aiot 

käydä. Tee matkastasi tilaisuus oppia jotain luonnonsuojelusta yleensä ja erityisesti 
arktisen luonnon suojelusta. 

• Jos matkustat kiertomatkalla, valitse sellainen, joka tarjoaa tietoa arktisista alueista. 
• Valitse sellaisia kiertomatkoja ja retkiä, jotka tarjoavat yksityiskohtaista tietoa 

vierailukohteesi ilmastosta, lajeista, elinympäristöistä, paikallisista ihmisistä ja 
kulttuureista, ja soveliaasta käytöksestä. 

 
10. Turvaohjeiden noudattaminen 

 
• Jääkarhut, mursut ja myskihärät saattavat kaikki olla vaarallisia, joten niitä on aina 

kohdeltava kunnioittaen. Varmista, että jääkarhualueella ryhmässäsi on vähintään 
yksi henkilö, jolla on ase tai muita pelotteluvälineitä.   

• Valjakkokoirat ovat työeläimiä. Älä syötä tai hyväile niitä. Koirat ja napaketut voivat 
myös olla vesikauhun kantajia. 

• Patikointi jäällä ja jäätiköillä edellyttää erityistaitoja köysien, jääkenkien, 
jääkirveiden ja muiden turvavälineiden käytössä. Koulutettujen oppaiden 
käyttäminen on suositeltavaa. 
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• Olit sitten matkalla yksin tai muiden kanssa, varmista, että paikallisviranomaiset 

tuntevat matkasuunnitelmasi. 
• Ota selvää sääoloista, ja varaudu säähän, joka vaihtuu yhtäkkiä miellyttävästä 

vaaralliseksi. Vältä kylmettymistä tai liian väsyneeksi tai märäksi tulemista. 
• Perusvarusteisiin, myös lyhyille retkille, kuuluvat lämpimät vaatteet, tukevat kengät, 

käsineet, päähine ja tuulenpitävät päällysvaatteet. Kartta, hätämuona (esim. suklaa), 
ja perusensiapupakkaus ovat myös välttämättömiä. 

 
 
Käännös alkuperäisistä WWF:n Arktisen alueen matkailuohjeista 
Tammikuu 2006 
 


