Kansallispuisto

Pallas-Yllästunturi
Länsi-Lapin suurtunturiketjua suojeleva Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on
Suomen kolmanneksi suurin. Kansallispuiston korkein laki on Pallastuntureiden
Taivaskero, joka yltää 809 metrin korkeuteen. Pohjoisessa maisemaa hallitsevat
loivasti kumpuilevat Ounastunturit. Ikimetsien keskeltä kohoavat tunturijonon
eteläisimmät huiput, Yllästunturit, joista osa jää kansallispuiston ulkopuolelle.

Ohjeita kansallispuistossa
liikkumiseen
sallittua
• Liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen
ja meloen rajoitusvyöhykkeitä lukuun
ottamatta.
• Pyöräily on sallittu siihen osoitetuilla
reiteillä.
• Marjojen ja sienten poiminen.
• Tulenteko ja leiriytyminen on sallittu
vain sitä varten osoitetuilla paikoilla
lukuunottamatta erämaavyöhykkeitä,
joissa telttailu on vapaata ja tulenteko
mahdollista vesistöjen läheisyydessä kuivia
risuja käyttäen.

kiellettyä
• Avotulenteko metsäpalovaroituksen
aikana.
• Lemmikkieläinten vapaana pitäminen
• Moottoriajoneuvolla liikkuminen.
• Roskaaminen ja rakenteiden
vahingoittaminen.
• Kasvien ja maa-ainesten kerääminen

Kansallispuiston luonto

Kansallispuiston palvelut

Kansallispuiston eläinlajisto on erityisen
runsas. Elinympäristöt vaihtelevat metsistä ja soista tunturikankaisiin. Kesäisin
puiston alueelta voi tavata jopa 150 lintulajia. Talven hiljaista luontoa elävöittävät avotuntureiden kiirunat, tunturikoivikon riekot sekä metsäalueella viihtyvät
kuukkelit, käpylinnut ja lapintiaiset. Suurpedoista karhu kuuluu vakinaiseen lajistoon, myös saukolla on puistossa vakiintunut kanta. Tuntureiden kasvilajistoon
kuuluvat kalkkipitoista maaperää vaativia lajeja lukuun ottamatta lähes kaikki
Pohjois-Lapissa esiintyvät lajit. Monimuotoisen luontonsa ansiosta kansallispuistolla on suojelun ja virkistyskäytön lisäksi
suuri merkitys tutkimustoiminnalle.

Alueella on reittejä niin talvi- kuin kesäretkeilyyn, luontopolkuja, tulentekopaikkoja sekä autio-, varaus- ja vuokratupia. Kolme luontokeskusta perehdyttävät kävijöitä kansallispuistoon. Luonto- ja
kulttuurielämyksiä täydentävät puistoa
ympäröivät kylät matkailupalveluineen.

Keskeisiä tutkimusaiheita ovat kansainväliset ilmanlaadun mittaus- ja seurantatutkimukset, metsänrajametsät, matkailutoiminnan ympäristövaikutukset sekä myyräpopulaatioiden ekologia ja kannanvaihtelut. Porolla ja poronhoidolla on edelleen vankka sijansa kansallispuistossa.

Kunnioita luontoa
Noudata kansallispuiston järjestysääntöä ja retkeile roskattomasti sekä hyviä
tapoja noudattaen. Lisätietoja luontokeskuksista.

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
• Perustettu vuonna 2005
• Pinta-ala noin 1020 km
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• Sijaitsee Enontekiön, Kittilän, Kolarin
ja Muonion kuntien alueella.
• Metsähallituksen luontopalvelut
hallinnoi ja hoitaa kaikkia Suomen
40 kansallispuistoa.

• Eläinten pyydystäminen, hätyyttäminen ja
tappaminen.
• Onnasjärven, Onnasjoen, Pyhäjoen ja Varkaankurun rajoitusvyöhykkeillä liikkuminen on
kesäaikaan kielletty reittien ulkopuolella.
• Hanhivuoman, Pahakurun, Suaskurun ja
Haltioleton rajoitusvyöhykkeillä liikkuminen
on kielletty ympäri vuoden.

Metsähallitus – alueen hoitaja
Lisätietoa:
• Luontokeskus Kellokas,
Tunturintie 54, 95970 Äkäslompolo
puh. 0206 39 7039
kellokas@metsa.fi
• Pallastunturin luontokeskus,
Pallastunturintie 557, 99330 Pallastunturi
puh. 0206 39 7930
pallastunturi@metsa.fi
• Tunturi-Lapin luontokeskus,
Peuratie 15, 99400 Enontekiö
puh. 0206 39 7950
tunturi-lappi@metsa.fi
• www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi
• Maastokartta: www.retkikartta.fi,
Ulkoilukartta Ylläs - Levi, 1:50 000,
Ulkoilukartta Pallas, Hetta, Olos, 1:50 000,
Galazo: Pallas Ylläs Aakenus 1:50 000
Kuva: Metsähallitus / Annina Kivikari
Tunturi-Lapin Kirjapaino Oy
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Pallas-Yllästunturi
Hetta ja Ounas

Tunturi-Lapin
luontokeskus

• Peurapolku, 2 km
• Jyppyränpolku, 1,6 km
• Kuntopolku, 4 km
• Palosenjärven polku, 9,5 km
• Pahtajärven polku, 18 km

Pallas
• Vatikurun luontopolku, 3 km
• Pyhäjoen luontopolku, 3,5 km
• Pallaksen talviluontopolku, 3 km
• Taivaskeronkierros, 9 km
• Palkaskeronkierros, 7 km

Ylläs
• Hillapolku, 6 km
• Kiirunankieppi, 15 km

Pallastunturin
luontokeskus

• Varkaankurun luontopolku, 3,5 km
• Saalistusjotos, 5 km
• Tähtipolku, 8 km
• Saivonkierros, 3 km

Vaellusreitit  

OTSI

• Hetta - Pallas - reitti, 55 km
• Pallas - Rauhala - Ylläs -reitti, 72 km

Ruoppaköngäs

• Pallas - Olos -reitti, 28 km
• Ylläs - Olos -reitti, 54 km
Kansallispuisto
Rajoitusvyöhyke
Tie
Kesäreitti
Kesä- ja talvireitti
Talvireitti
Maastopyöräreitti
Luontokeskus
Päivätupa
Autiotupa
Autio- ja varaustupa
Vuokratupa
Kota
Laavu

Kesänki

Luontokeskus
Kellokas

Sauna
Lintutorni
Venekuljetus
Luonnonnähtävyys

• Ylläs - Levi -reitti, 50 km,
maastopyöräreitti

