
MATKAILIJAN ETIKETTI
Land of National Parks -alueelle

Teethän tulet vain virallisille ja merkityille 
paikoille. Virallisten tulipaikkojen tarkoitus on 
helpottaa retkeilyäsi. Muilla kuin kunnan tai 
valtion mailla tarvitset aina maanomistajan luvan 
tulen tekemiseen. Muista, että tulia ei saa tehdä 
metsäpalovaroituksen aikana mihinkään.

Vaihtelevien säiden takia jäät saattavat olla heikot, 
vaikka jääpeite näyttää yhtenevältä. Virtapaikoissa 
jää on aina ohuempaa kuin muualla. Virtapaikkojen 
yli saattaa mennä luminen kansi, joka voi pettää. 
Jäätävään veteen tippuminen voi olla kohtalokasta. 
Kuuntele ohjeita ja paikallisia, niin säilyt kuivin 
jaloin. Hyviä kuvia saa myös turvallisesti rannalta!

Meidän upeat vuodenaikamme tarjoavat 
mahdollisuuden kaikenlaiseen ulkoiluun. 
Vuodenaikojen vaihtelu tarkoittaa myös sitä, että 
olosuhteet vaihtelevat paljon – joskus nopeastikin. 
Tarkista vallitseva säätila päivittäin ja mieti sen 
vaikutusta tekemisiisi sekä liikkumiseen maantiellä, 
jalkakäytävillä ja maastossa. 

Autoillessasi saatat kohdata tiellä porotokan. 
Kuinka upeata! Muistathan, että tielle pysähtyminen 
ja kuvaaminen aiheuttavat vaaratilanteita, joten 
vältä niitä. Jatka jouhevasti matkaa, kun tilanne sen 
sallii.

Vaikka ollaankin erämaassa, niin me paikalliset 
arvostamme tietynlaista teknologiaa. Lataa 
sinäkin 112- sovellus puhelimeesi alla olevasta 
linkkilistasta, silloin apu on aina lähellä! Varmista 
myös, että puhelimessasi on virtaa tai sinulla on 
varavirtalähde, kun lähdet maastoon tai tien päälle.

Kestävä matkailun toteuttaminen vaatii 
valveutuneisuutta ja vastuullista käyttäytymistä 
kaikilta matkailun osapuolilta. Näiden ohjeiden 

on tarkoitus viestiä sinulle, matkailijalle, mikä on 
paikallisille arvokasta ja tärkeää. Matkailijan etiketti 
tekee vierailustasi miellyttävämmän ja turvallisen. 

Sitä noudattamalla edistät paikallisten hyvinvointia ja 
helpotat heidän arkeaan.

YLEINEN TURVALLISUUS YLEINEN TURVALLISUUS



AKTIVITEETIT & ULKOILU AKTIVITEETIT & ULKOILU

Meillä päin sanotaan, että täällä ei pukeuduta, vaan 
laitetaan vaatteet päälle. Sään mukainen vaatetus 
tekee ulkoilustasi nautittavampaa ja on etenkin 
talvella turvallisuuskysymys. Ole jo kotoa lähtiessä 
yhteydessä kohteeseen, josta saat lisäneuvoja 
sopivasta vaatetuksesta ja kysy mahdollisuutta 
vuokrata pohjoisen olosuhteisiin tarkoitettuja 
välineitä ja varusteita.

Tervetuloa kokeilemaan erilaisia aktiviteetteja, 
niitä piisaa! Varmistathan palveluntarjoajalta, että 
vaativuustaso sopii sinulle tai räätälöikää toiminta 
yhdessä. Näin saat aktiviteetistasi suurimman 
nautinnon.

Pysythän merkityillä reiteillä vuodenajasta 
riippumatta. Tällöin edistät omaa turvallisuuttasi 
ja säästät luontoa kulumiselta. Huomioithan, 
että poluilla, teillä ja kevyenliikenteenväylillä on 
monenlaista liikkujaa, pyörillä ja jalan, kaikista 
ikäryhmistä. 

Paikalla ja välineellä on väliä. Kun valitset oikean 
harrastuspaikan kullekin välineelle, varmistat 
myös parhaan nautinnon itsellesi. Esimerkiksi 
latujen kunto on hiihtäjälle turvallisuuskysymys. 
Niillä käveleminen ja pyöräily talvisin ovat 
lähtökohtaisesti kiellettyjä, sillä niistä aiheutuu 
vaaratilanteita. Sallitut alueet on merkitty erikseen.

Luontomme on toistaiseksi hyvin puhdas. Pidetään 
se yhdessä sellaisena kaikille. Useimpien polkujen 
varsilla ei ole roskiksia ja tähän on syy. Meillä päin 
luonnossa liikkujan periaatteisiin kuuluu, että 
kukin huolehtii tavaransa ja roskansa myös pois 
luonnosta. Pakkaamalla evääsi monikäyttöisiin 
rasioihin vähennät roskia osaltasi. Kylillä ja 
hiihtokeskuksissa jätepisteitä on lähekkäin. 
Mikäli roskista ei löydy juuri silloin, kun jonotat 
hiihtohissiin tai syöt eväitäsi, otathan roskat 
mukaasi ja etsit seuraavan. 

Luonnostamme saavat toistaiseksi nauttia kaikki, 
mutta sen myötä tulee myös vastuuta. Tutustu 
jokamiehenoikeuksiin ja etenkin sen tuomiin 
velvollisuuksiin! 

RAJALLISET LUONNONVARAT & 
ROSKAAMINEN



RAJALLISET LUONNONVARAT & 
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RAJALLISET LUONNONVARAT & 
ROSKAAMINEN RAUHA & HILJAISUUS

”Syöhän lautanen puhtaaksi” on tuttu lause monen 
kotoa. Jatketaan tätä periaatetta myös matkaillessa. 
Otathan noutopöydissä lautaselle vain sen, minkä 
jaksat syödä. Santsata saa ja samalla vähennämme 
yhdessä ruokahävikkiä. 

Kun poltat puita tulipaikoilla, takassa tai saunassa, 
muista toimia säästeliäästi. Metsää meillä riittää, 
mutta ei tuhlattavaksi. Pienestäkin risusta kasvaa 
iso puu. Ethän siis katko oksia tai puita luonnossa 
– jätetään ne kasvamaan ja tuottamaan iloa sekä 
ihmisille että eläimille.

Pysähtymällä virallisilla taukopaikoilla säästät 
luontoa ja niissä on usein myös muita tarvitsemiasi 
palveluita, kuten WC. 

Saatat vierailusi aikana huomata, että villinä 
virtaavat vetemme ja erämaajärvemme ovat 
puhtaita ja runsaita. Käytäthän tästä huolimatta 
vettä säästeliäästi. Majoituksessasi saattaa olla 
erillisiä ohjeita tuuletukseen, lämmitykseen ja 
saunan käyttöön. Noudattamalla niitä pidämme 
pallomme vihreämpänä yhdessä!

Suomessa noin 90% tyhjistä pulloista ja tölkeistä 
kierrätetään. Tästä saamme kiittää erittäin helppoa 
palautusjärjestelmäämme. Palauta sinäkin omasi 
ja löytämäsi tyhjät pullot ja tölkit kauppaan ja 
tienaa samalla hieman rahaa! Ota selvää muistakin 
majapaikan tai aktiviteetin kierrätysohjeista.

Luonnosta nauttivat niin eläimet kuin ihmisetkin. 
Tutkimusten mukaan luonnossa liikkuminen on 
erinomainen stressinpoistaja! Annathan muidenkin 
nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta.

Luonnon äänimaailma on erityinen, pysähdy kuun-
telemaan sen viestiä. Mieti, millaiset äänet kuuluvat 
luontoon ja mitkä rikkovat sen rauhaa. Joidenkin 
äänien tuottamiseen vaaditaan lupa – esimerkiksi 
dronen lennättäminen on tietyillä alueilla luvanva-
raista.



PAIKALLISUUSRAUHA & HILJAISUUS

Rauhaa ja hiljaisuutta edistät myös matkustamalla 
ruuhkapiikkien ulkopuolella. Paikallisilta yrityksiltä 
saat tietoa väljemmistä kohteista ja ajankohdista. 

Havaitset varmasti vierailusi aikana, että meillä 
on paljon tilaa. Siihen me paikallisetkin olemme 
tottuneet. Väljyys ja tänne sopiva äänimaailma ovat 
meille tärkeitä, kunnioitathan sitä.

Mikäli kohtaat poroja tai muita eläimiä tiellä 
tai maastossa, ethän juoksuta niitä. Annetaan 
niidenkin rentoutua! Jos haluat tutustua paikallisiin 
eläimiin paremmin, tee niin oppaiden ohjauksessa 
ja läsnä ollessa. Näin luot myös itsellesi parhaat 
muistot näistä kohtaamisista!

Suosi paikallista! Näin saat nauttia erilaisista ruo-
kaelämyksistä ja tuet paikallistaloutta ostamalla 
esimerkiksi paikallisten tekemiä käsitöitä.

Eikö olekin hienoa, että tältä alueelta löytyy paljon 
kuvattavaa? Muistathan kuvatessasi, että ihmisten 
pihat ja kodit ovat yksityisaluetta. Pyydä lupa, jos 
haluat kuvata paikallisia, etenkin lapsia. Lupa saat-
taa irrota yllättävän helposti!

Me suomalaiset olemme saunakansaa! Meillä on 
saunoissa ja kylpylöissä omat hygienia- ja käyttäy-
tymisohjeemme, joten perehdythän niihin. Näin 
saamme kaikki nauttia kylpemisestä ja saunomises-
ta turvallisesti ja rauhallisesti. 

Paikalliset rakennelmat ja rakennukset ovat kauniita 
sellaisenaan. Ethän lisää niihin nimikirjoituksiasi tai 
mitään muitakaan jälkiä. Näin ne säilyvät kuvan-
kauniina myös seuraavalle vierailijalle. 

Muista nauttia vierailustasi!  
Olet lämpimästi tervetullut 
puhtaaseen ja turvalliseen 

kansallispuistojen maahamme. 

Hätänumero 112 sovellus 
• FI: https://digia.com/112suomi/
 
Porokello (varoittaa korkeasta porokolaririskistä) 
• FI: https://porokello.fi/fi/porokello 

 ◦ Lataa sovellus: https://porokello.fi/fi-lataa-porokello 

Liikennetilanne (häiriöt ja tietyöt) 
• FI & ENG: https://liikennetilanne.tmfg.fi/ 
 
Liikenneturva (liikenteeseen liittyviä sääntöjä ja neuvoja mm. 
toimintaohjeet porokolariin) 
• FI: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa#386b2117 
 
Ilmatieteen laitos (säävaroitukset kartalla) 
• FI: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset 
 
Dronen lennättäminen 
• Yleiset lennättämisohjeet 

 ◦ FI: https://www.droneinfo.fi/fi/  
• Luonnonsuojelualueet ja kansallispuistot 

 ◦ FI: https://www.luontoon.fi/retkietiketti/kunnioitaluontoa 

Jokamiehenoikeudet (maastossa kulkijan oikeudet ja velvollisuudet)  
• FI: https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet  
 
Eläinten hyvinvointi ohjelmapalveluissa 
• FI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-236-5 
 
Saunaetiketti (tietoa saunomisesta ja saunakulttuurista) 
• ENG: https://www.visitfinland.com/article/10-sauna-tips-for 
-beginners/#39024935

Tarpeellisia linkkejä 

Vielä tärkein ohje lopuksi:
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