
Lapin vastuullisen
matkailun ohjeistus

KUVA: TERHI TUOVINEN



TERVETULOA VIERAILEMAAN VASTUULLISESSA LAPISSA! 
Hyvä vierailija,

Nämä ohjeet auttavat sinua toimimaan Lapissa siten, että säilytämme Lapin ainutlaatuisuuden 
sekä hyvän hengen matkailijoiden ja paikallisten kesken. 

Nautithan siis olostasi Lapissa vastuullisesti ja turvallisesti. 

Kiitos! 
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KULJE LUONNOSSA JÄLKIÄ JÄTTÄMÄTTÄ  

• Pidetään Lapin luonto ja kylät siisteinä. 
Luonnossa ei useinkaan ole roskakoreja, joten 
vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi. 

• Säästä Lapin herkkää luontoa pysymällä 
merkityillä reiteillä ja käyttämällä valmiita 
taukopaikkoja. Valitse reiteistä aina aktiviteetille 
oikea: hiihtoa, kelkkailua, lumikenkäilyä, 
kävelyä ja pyöräilyä varten on omat reittinsä.  

• Kunnioita luontoa: älä kaada tai vahingoita 
puita. Jätäthän myös sammalen ja jäkälän 
maastoon ja kivikasat rakentamatta. 

• Tee tulet vain virallisille tulentekopaikoille. 
Tulta ei tule tehdä metsä- ja 
ruohikkopalovaroituksen aikana. 

• Eläimet ovat osa Lapin luonnon taikaa. 
Kunnioitat eläimiä mm., kun et häiritse tai 
vahingoita lintujen pesiä ja poikasia tai lähesty 
helposti pelästyviä poroja. Pidä aina riittävä 
etäisyys eläimiin, joita tarkkailet tai kuvaat.  

• Pidä koirasi kytkettynä, sillä se voi häiritä 
muita eläimiä tai kanssaretkeilijöitäsi. Koirien 
pitäminen irti on myös kiellettyä monilla 
alueilla etenkin pesimäaikoihin. 

• Jokamiehen oikeudet sallivat kalastamisen vain 
ongella. Muista hankkia asianmukaiset luvat 
kalastukseen ja metsästykseen. 

SUOSI PAIKALLISIA TUOTTEITA 
JA PALVELUITA 

• Lapin maut ovat aitoja ja puhtaita! Suosi 
lähiruokaa kokeilemalla lappilaisen keittiön 
antimia. 

• Valitse paikallisia lappilaisia tai suomalaisia 
tuotteita. Ostamalla Lapissa valmistettuja 
matkamuistoja tuet paikallisia pienyrittäjiä ja 
kulttuuria. Sámi Duodji -sertifioidut tuotteet 
ovat merkki aidosta perinteisestä saamelaisesta 
käsityöstä. 

• Käytä paikallisia ja vastuullisesti toimivia 
yrityksiä. Esimerkiksi Sustainable Travel 
Finland -merkki kertoo, että yritys toimii 
vastuullisesti. 
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KUNNIOITA PAIKALLISIA 
JA HEIDÄN KULTTUURIAAN 

• Anna paikallisille kotirauha. Yksityiset pihat 
ovat vain asukkaiden käyttöön. Lapissa 
pihat voivat olla laajoja, luonnonmukaisia ja 
aitaamattomia. Ethän leiriydy liian lähellä 
asumuksia tai tee avotulta toisen maalle. 
Kunnioita myös paikalliskulttuuriin kuuluvia 
yksityisiä tilaisuuksia: älä häiritse tai kuvaa 
tilaisuuksia kuten häitä tai hautajaisia. 

• Pyydä paikallisilta lupa valokuvaamiseen, jos 
haluat kuvata ihmisiä tai yksityisomaisuutta. 
Lapsien valokuvaaminen on sallittua vain 
vanhempien luvalla. 

• Vierailu Lapin arvokkaissa historiallisissa 
kohteissa on elämys. Jotta kulttuurihistoriamme 
säilyisi, varmistathan että vierailusi on 
kunnioittava ja jälkiä jättämätön. Ethän 
esimerkiksi kaiverra nimeäsi rakennuksiin tai 
muistomerkkeihin. 

• Ole huomaavainen naapuriasi kohtaan, 
kun majoitut yksityisessä asunnossa 
tai matkailukeskusten ulkopuolisessa 
paikalliskylässä. Pidä esimerkiksi 
äänenvoimakkuus maltillisena ja vie roskat 
niille osoitettuun paikkaan. Näin sopu säilyy 
ja varmistat aidon, positiivisen kohtaamisen 
paikallisten kanssa. 

 
• Ole sellainen vieras, joka kutsuttaisiin kylään 

uudestaankin!  

LIIKU KESTÄVÄSTI, MINIMOI KULUTUS 
JA SÄÄSTÄ ENERGIAA 

• Lapissa hengitetään maailman puhtainta 
ilmaa. Suosi siis vähäpäästöisiä ja paikallisia 
liikkumistapoja, kuten junaa, bussia, pyöräilyä 
tai kävelyä. Autolla liikkuessasi vähennät 
päästöjä, kun esilämmität autosi talvipakkasilla 
sekä vältät auton tyhjäkäyntiä. 

• Lapissa nautitaan puhdasta ja hyvänmakuista 
hanavettä, joten pullotetulle vedelle ei ole 
tarvetta.

• Vältä kertakäyttötuotteiden ostamista. 
Esimerkiksi kertakäyttöisten 
kädenlämmittimien sijaan voit ostaa 
paikallisesti tehdyt lapaset ja villasukat. 
Matkailukeskuksista voit myös vuokrata 
varusteita, joten kaikkea ei tarvitse hankkia. 

• Minimoi jätteeksi päätyvän ruoan määrä. 
Lajittele jätteet mahdollisuuksien mukaan. 

• Säästä energiaa pitämällä huoneenlämpö 
kohtuullisena, lämmittämällä saunaa vain 
tarvittaessa, pitämällä ikkunat ja ovet suljettuina 
sekä sammuttamalla valot ja sähkölaitteet, kun 
et niitä tarvitse. 

• Ota oppia paikallisilta ja pidä itsesi lämpimänä 
ulkoilun jälkeen villasukkien, kuuman juoman 
ja viltin avulla - älä kuumalla suihkulla!  
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HUOLEHDI OMASTA JA 
MUIDEN TURVALLISUUDESTA 

• Lapissa ajaminen vaatii äärimmäistä tarkkuutta. 
Ole valppaana ratissa, sillä tiet voivat olla hyvin 
liukkaita ja teillä voi tulla vastaan poroja ja 
muita eläimiä. Etäisyydet Lapissa ovat pitkiä, 
joten tankkaa ajoneuvosi ennen kuin poistut 
taajama-alueelta. Ethän vaaranna omaa tai 
muiden turvallisuutta, jos pysähdyt kuvaamaan 
esimerkiksi revontulia matkasi aikana. Pysähdy 
vain levähdyspaikoille ja muista pimeällä pitää 
auton valot päällä, jotta muutkin tien käyttäjät 
havannoivat sinut. 

• Suosi isompia teitä, sillä nämä ovat usein 
valaistuja ja palvelut ovat lähempänä. 
Pienemmät tiet saattavat olla auraamattomia 
tai huonokuntoisia, vaikka google maps sinut 
saattaa näille ohjatakin.

  
• Huolehdi turvallisuudestasi hyödyntämällä 

paikalliset olot tuntevan oppaan ammattitaitoa 
ja aluetuntemusta. Kelkkaile esimerkiksi 
turvallisesti opastetuilla kelkkasafareilla. 

• Jos liikut jalan, liiku aina jalkakäytävillä kun 
mahdollista. Käytä heijastinta tai taskulamppua, 
jotta sinut nähdään kun liikut pimeässä.

 
• Noudata erityistä varovaisuutta jäällä 

liikkuessasi, sillä virtapaikat sekä etenkin 
syys- ja kevätjäät ovat arvaamattomia, jopa 
hengenvaarallisia. 

• Lapissa talvipakkanen on pureva, joten pukeudu 
aina riittävän lämpimästi. Varaudu myös 
säätilan äkillisiin muutoksiin. 

• Ilmoita aina reittisuunnitelmistasi kun poistut 
taajamista harvemmin asutuille alueille. Pidä 
puhelin mukana ja akku täynnä. Säilyttämällä 
puhelinta lämpimässä, lähellä vartaloasi, lisäät 
akkusi kestoa kylmässä. Lataa 112 Suomi 
-mobiilisovellus puhelimeesi, jotta nopeutat 
avunsaantia hätätilanteessa. 

• Flunssakaudella on tärkeää huolehtia 
käsihygieniasta. Pese käsiäsi säännöllisesti. 
Mikäli sairastut, niin vältä kättelyä ja paikkoja 
joissa liikkuu paljon ihmisiä. Yski tarvittaessa 
nenäliinaan tai hihaasi. 

Kiitos kun tutustuit ohjeisiimme ja lämpimästi tervetuloa Lappiin!
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