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Pallas-Yllästunturin
kansallispuisto
• 1020 km2

• Perustettu 2005
• Sijaitsee Enontekiön,  
 Kittilän, Kolarin ja  
 Muonion kuntien alueella
 
Pallastunturin luontokeskus
Pallastunturintie 557, 99330 
Pallastunturi (Muonio)  
Puh. 020 639 7930 
pallastunturi@metsa.fi 
Luontoon.fi/
pallastunturinluontokeskus

Palvelumme  
yhteistyöyrittäjille
 
• Maksuton opastus henkilöstölle  
 (varaa etukäteen)
• Kuvia käyttöön:  
 Images.nationalparks.fi

Vierailu
aukioloaikana maksuton
• Muulloin 50 €/tunti
• Pyhinä 100 €/tunti  
 Varaa vierailu etukäteen!

Vuokrattavat tilat
• Auditorio (45 hlöä) aukioloaikoina  
 20 €/tunti, 100 € päivä

Palvelemme
• Luonto- ja retkeilyinfo
• Vaihtuvat näyttelyt ja luontoillat
• Kansallispuiston tupien  
 varaukset ja avaimet
• Luontokirjat, kartat ja paikalliset  
 tuotteet
• Kalastus- ja metsästysluvat

Erityistä 
• Suomen kansallismaisemassa
• Maailman puhtaimmassa ilmassa
• Suomen vanhin luontokeskus
 
Videoesitykset
• Pallas-Yllästunturin  
 kansallispuisto (21 min)  
 Tekstitys: suomi (puhuttu),  
 sv, en, de, fr, zh
• Revontulien alla, Pallas–Ylläs- 
 tunturin kansallispuisto (12 min)  
 Tekstitys: suomi (puhuttu), se, sv,  
 en, de, fr, es, it, ru, zh, ja
•  
Luontokeskukseen voi  
tutustua omatoimisesti tai 
vierailla oppaan johdolla!  
 
Luontokeskuksen kaikki 
tilat ovat avustajan kanssa 
esteettömiä. 

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto 

Pallastunturin 
luontokeskus

Luontokeskuksen 
perusnäyttely 
”Metsästä paljakalle” 
kertoo tunturien synty-
historiasta sekä kasveista 
ja eläimistä niin metsissä 
kuin puuttomalla 
paljakalla. Näyttelyssä 
esitellään eläin- ja kasvi-
lajeja luonnollisessa 
ympäristössä sekä niiden 
selviytymiskeinoja 
ankarissa luonnonoloissa.  
Näyttelyn kielet: fi, sv, 
en, de, fr, it; ääniopastus 
kiinan kielellä.
 
Lukunurkassa
on kirjallisuutta 
luonnosta, retkeilystä 
ja paikallishistoriasta. 
Lapsille on kirjoja, 

puuhattavaa piirtäen ja 
leikkien sekä tehtäviä 
näyttelyyn ja Vatikurun 
luontopolulle. 

 
Luontokeskukselta 
pääsee helposti 
kansallispuiston 
upeimpiin maisemiin.
 Lumikenkäillen voi 
valloittaa Palkaskeron tai 
vaikka useamman huipun.
 
Vatikurun luontopolku
esittelee alueen luontoa 
ja kulttuuria.

 
Taivaskeronkierros
vie Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston 
korkeimmalle huipulle.

Pyhäjoen luontopolku
esittelee Pyhäjokivarren 
rehevää lehtomaista 
kuusikkoa ja sen 
asukkaita. Jylhät 
kalliorannat ja vanha 
metsä luovat polulle 
erityisen tunnelman.
 
Vuokrattava Pallaskota
sijaitsee kauniissa 
tunturikoivikossa vajaan 
kilometrin päässä luonto-
keskuksesta. Vuokrattava 
kota antaa ryhmälle 
rauhan kahvitteluhetkeen, 
levähdykseen tai pieni- 
muotoiseen juhla-
tilaisuuteen tunturin 
juurella.

®

Luontokeskus sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ytimessä. 
Suomen vanhin, perinteikäs luontokeskus tarjoaa tietoa tunturiluonnosta 
ja retkeilymahdollisuuksista, paikallisesta kulttuurista sekä ympäristön 
palveluista ja nähtävyyksistä. 

Luontokeskuksissa vierailu on maksutonta. 
Muistathan, että yritystoiminta 
Metsähallituksen hoitamilla alueilla on 
luvanvaraista ja maksullista.

Hei yrittäjä!

#pallasyllästunturinkansallispuisto
#tunturienraikkaimmathuiput 
#pallasyllasnationalpark
#worldspurestair

METSÄHALLITUS  01/2021. (KUVAT: MERI-TUULIA 
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