
Pallas-Yllästunturi nationalpark grundades för 
att skydda storfjällskedjan i Västra Lappland 
och är Finlands tredje största nationalpark. 
Taivaskero på Pallastunturi-fjällen är 
den högsta toppen i Pallas-Yllästunturi  

nationalpark och ligger på 807 meters höjd över 
havet. I norr domineras landskapet av de svagt 
kuperade Ounastunturi-fjällen. Fjällkedjans sydligaste 
topp, Yllästunturi, reser sig över urskogen och ligger 
delvis utanför nationalparken.

Fjällens uppkomst 
För ca tre miljarder år sedan korsades Finland av ett alplikt  
veckberg, nämligen Svekokareliderna. Av den här  
bergskedjan finns endast den nedslitna stommen kvar, dvs. 
de nuvarande fjällen. Denna kedja av fjäll och skogklädda 
höjder sträcker sig från Västra Lappland till Norra Karelen. 
Mellan havsstadierna och bergsveckningarna har det också  
förekommit aktiv vulkanverksamhet. Då bildades de mörka 
vulkaniska bergarterna på området.

Från barrskogen till kalfjället
Skogarna i fjällkedjan hör till de västra delarna av taigan, dvs. 
norra barrskogsbältet. På grund av de stora höjdskillnaderna 
och varierande bergarterna är naturens mångfald här större 
än i omgivande områden. Tack vare fjällen som skjuter upp ur 
skogarna påträffas på området alla nordliga skogstyper, från 
nordbottniska granskogar och Skogslapplands tallskogar till 
Fjäll-Lapplands björkskogar och trädlösa kalfjäll. 
   På fjällen påträffas nästan alla arter som förekommer  
i Norra Lappland, med undantag av arter som kräver kalkrikt 
underlag. Typiska växter för området är lappljung, ripbär,  
krypljung, klynnetåg och fjällgröna. Även hönsbär, kvanne,  
lappvide och ripvide är nordliga arter som trivs här. 
Uppe på Ounastunturi, på kalfjället Pyhäkero där endast de 
segaste risväxterna klarar sig, kan man verkligen uppleva 
naturens mäktighet. Lundskogen i fjälldalen Varkaankuru 
på Yllästunturi utgör däremot raka motsatsen till kalfjället. 
Naturstigen i Varkaankuru kantas av högväxta kvannebestånd.

Snösparvens rike
Nationalparkens fauna är synnerligen artrik. Livsmiljöerna  
varierar från skogar och myrar till fjällhedar, och arternas  
förekomst varierar enligt miljöerna. Nationalparkens symbol- 
fågel snösparven hör till de första flyttfåglarna som anländer 
på våren. Den är vår nordligaste sparvfågel och lever vid  
Ishavskusten och på blockmarker på fjällkrön. På området 
påträffas under sommaren upp till 150 fågelarter. Den tysta  
vinternaturen livas upp av fjällripor på kalfjället, dalripor  
i fjällbjörksskogen och lavskrikor, korsnäbbar och lappmesar  
i barrskogen. 
    Av de stora rovdjuren trivs björnen på området året runt. 
Järv, lo och varg är däremot sporadiska gäster. Av de stora 
däggdjuren har älgen en fast stam i parken. Här kan man ock-
så få syn på en mård eller en utter, och områdets 
smådäggdjursfauna är exceptionellt artrik.

Levande kulturhistoria
Fjällkedjan ligger i ett kulturhistoriskt intressant gränsland. 
Området har varit bebott sedan stenåldern, och det har varit  
samernas levnadsmiljö. Under århundraden har jägare och  
fiskare från Kemi och Torneå sökt sig till de rika jaktmarkerna 
och fiskevattnen vid älvarnas övre lopp. Med tiden bosatte 
sig finska nybyggare utmed älvarna. Den finska och samiska  
befolkningen bodde dels på olika områden enligt den  
näringsgren de idkade, dels sida vid sida. Ställvis smalt de här  
kulturerna samman. 
  Den gamla nordbottniska jordbrukskulturen ersattes  
av renskötsel ju längre norrut man tog sig. Renarna och  
renskötseln spelar fortfarande en viktig roll i nationalparken.  
För renarna är parken ett viktigt betesområde, för renskötarna 
en alldaglig arbetsmiljö.

Lån från samiskan
De finska dialekter som talas i Lapplands län hör till gruppen 
nordbottniska dialekter. Man har dock lånat många ord från 
samiskan, speciellt sådana som har med den lokala naturen, 
renskötseln och nordliga levnadsförhållanden att göra. Med 
tiden har dessa ord fått en form som är lättare att uttala på 
finska, t.ex. kaltio, kero, lompolo, mella, vuoma och vuontis.

SA
U

LI
 K

O
SK

I

M
A

RK
U

S 
V

A
Re

SV
U

O

JU
H

A
 H

A
TA

KK
A

Naturskyddets och friluftslivets vagga
Fjällnaturen har alltid fascinerat friluftsmänniskor. Redan på 
1930-talet var Pallas-Ounastunturiområdet ett populärt resmål. 
Vandringsleden mellan Pallas och Hetta drogs år 1934. På Ylläs 
uppfördes turiststugor redan på 1940-talet. I nationalparken  
förekommer det i dag ett stort utbud av tjänster. På området finns 
det friluftsleder såväl för vinter- som sommarbruk, naturstigar,  
eldplatser, ödestugor och tre naturum, där besökarna kan  
bekanta sig med nationalparken. Naturupplevelserna  
kompletteras av byarna runt parken och deras service.
  I nationalparken får man röra sig fritt till fots och 
på skidor med undantag av begränsningsdelarna.  
Ordningsstadgan finns till påseende i naturumen och på 
webbsidorna www.utinaturen.fi.

Småpartiklar och växthusgaser
På krönet av Sammaltunturi har Meteorologiska institutet 
en station som mäter småpartiklar och växthusgaser. Trots 
att nationalparken enligt forskning har den renaste luften 
i europa syns ökningen av koldioxidhalten i mätningarna. 
Om utsläppen av växthusgaser ökar ännu mer stiger  
jordens medeltemperatur med 2,0–5,4 grader under det 
här århundradet. Utgående från det unika mätresultatet 
utarbetas prognoser för klimatförändringen. Utgående 
från resultatet förstår man också klimatförändringens  
effekter. Mer information finns på webbplatsen 
sv.ilmatieteenlaitos.fi.

Forskarnas skattkammare
Tack vare den mångsidiga naturen har Pallas-Yllästunturi 
nationalpark en stor betydelse förutom för naturskyddet 
och rekreationsbruket också för forskningen. De viktigaste  
forskningsprojekten berör internationella mätningar  
och uppföljningar av luftkvaliteten, skogsgränsskogar,  
turismens miljökonsekvenser samt sorkpopulationers  
ekologi och  fluktuationer.

Nationalpark

Pallas-Yllästunturi

Pallas-Yllästunturi nationalpark
•  Den ligger i kommunerna Enontekis, Kittilä, Kolari och Muonio och 

består av 102 000 ha enastående fjäll-, skogs- och myrnatur.
•  Nationalparken grundades år 2005 och omfattar de marker som  

tidigare utgjorde Pallas-Ounastunturi nationalpark och Ylläs- 
Aakenustunturi naturskyddsområde.

•  Nationalparkerna är naturskyddsområden och allmänna sevärd 
heter, som bevaras som exempel på de värdefullaste särdragen  
i Finlands natur.

•  Det finns 38 nationalparker i Finland. Merparten av dem förvaltas  
av Forststyrelsen.

Svenska
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Naturen tackar när du följer 
ordningsreglerna
TILLÅTeT
• Att röra sig till fots, åka skidor, ro och paddla med  

undantag av begränsningsområdena.
• Att cykla är tillåtet endast på leder som är anvisade för 

cykling.
• Att plocka bär och svamp.

BeGRÄNSAT
• Att göra upp eld och slå läger är tillåtet endast på platser 

som är anvisade för det. På vildmarksområdena är det 
tillåtet att slå läger och göra upp eld med torra kvistar i 
närheten av vattendrag.

• I begränsningsområdena vid Onnasjärvi och Onnasjoki, 
Pyhäjoki och Varkaankuru är det sommartid förbjudet att 
röra sig utanför lederna.

FÖRBJUDeT
• Att göra upp eld då det har utfärdats varning för  

skogsbrand. 
• Att låta sällskapsdjur gå lösa. 
• Att röra sig med motorfordon i andra situationer än i 

samband med service- eller myndighetsuppdrag eller 
renskötsel.

• Att skräpa ner och förstöra konstruktioner.
• Att ta växter och marksubstanser.
• Att fånga, ofreda och döda djur.
• På begränsningsområdena vid Hanhivuoma, Pahakuru, 

Suaskuru och Haltioletto är det förbjudet att röra sig året  
runt.

Ta hand om naturen!
Delta i skyddet av den värdefulla nationalparken genom 
att följa ordningsregler och genom att inte skräpa ner under 
utflykterna – för bort ditt skräp. Naturum

• I Yllästunturis  naturum Kellokas i Äkäslompolo får besökar-
na bekanta sig med nationalparkens utflyktsmöjligheter 
och med naturen och kulturen i fjällbyarna och i Väylän-
varsi. I Kellokas finns ett kafé, ett konstgalleri och Kolari 
kommuns turistinformation.

• Pallastunturi naturum förevisar parkens geologi, parkens 
djur- och växtarter i sina livsmiljöer och deras knep för att 
klara sig i svåra naturförhållanden.

Naturstigar och leder i Pallas-Yllästunturi
I listan nedan nämns de populäraste stigarna, information  
om övriga leder fås från våra webbsidor och naturum.

HeTTA OcH OUNAS
• Vildrensstig (Peurapolku), 2 km, vildrenjaktens historia
• Jyppyrästig (Jyppyrän polku), 1,6 km, utsiktskåta
• Motionsstig (Kuntopolku), på Jyppyränvaara, 4 km
• Palosenjärvirunda (Palosenjärven kierros), 9,5 km

PALLAS
• Vatikuru naturstig, 3 km, vid skogsgränsen
• Pyhäjoki naturstig, 3,5 km, i lundartad granskog
• Pallas vinterstig, 3 km, i vintrigt fjällandskap
• Taivaskero-runda, 9 km, till 340 m höjd
• Palkaskero-runda, 7 km, till 240 m höjd

YLLÄS
• Moloslakirunda, 11 km, fjällnatur
• Hjortronstig (Hillapolku), 6 km, växtnaturstig till Kesänkijärvi
• Fjällripans runda (Kiirunan kieppi), 15 km, geologi
• Varkaankuru naturstig, 3,5 km, trollkarlsstig i lundskog
• Fångststig (Saalistusjotos), 5 km, rovdjuren och deras byten
• Stjärnstig (Tähtipolku), 8 km, norra himlavalvet
• Saivorunda (Saivonkierros), 3 km, Äkässaivo och Äkäsjoki älv

VANDRINGSLeDeR 
• Hetta-Pallas-leden, 55 km, öde- och reserveringsstugor, 

skärmskydd
• Pallas-Ylläs-leden, 72 km, ofullbordade tjänster
• Pallas-Olos-leden, 28 km, ödestuga
• Ylläs-Olos-leden, 54 km, ödestugor
• Ylläs-Levi-leden, 50 km, ödestugor

• Fjäll-Lapplands naturum i Hetta presenterar mångfalden  
i den norra naturen, den nomadsamiska kulturen och 
områdets historia. I naturumet verkar Forststyrelsen och  
Paimentolaissaamelaisyhdistys, nomadsameföreningen.

Kommunikationer
Man kommer med bil till närheten av friluftslederna i Hetta,  
Pallastunturi, Ylläsjärvi och Äkäslompolo samt andra byar och 
turistcentra i nationalparkens omgivning. De mest använda 
startpunkterna och parkeringsområdena ligger intill naturumen.
    Tåg trafikerar dagligen från Helsingfors till Rovaniemi, och till 
Kolari under högsäsongerna. Från Rovaniemi finns bussförbin-
delse till Kittilä, Muonio och Hetta. Mellan Kolari och Ylläs finns 
också bussförbindelse.
    De närmaste flygfälten ligger i Kittilä och Enontekis. Till Kittilä 
kommer man med flyg året runt, till Enontekis under högsäson-
gerna.

Ytterligare information
• Yllästunturis naturum Kellokas, Tunturintie 54, 95970  

Äkäslompolo. Tfn 040 026 7868. E-post kellokas@metsa.fi

• Pallastunturi naturum, Pallastunturintie 557, 99330 Pallastunturi
 Tfn 040 037 4350. E-post pallastunturi@metsa.fi

• Fjäll-Lapplands naturum, Peuratie 15, 99400 Enontekis
 Tfn 040 827 2857. E-post tunturi-lappi@metsa.fi

• Webbsidor www.utinaturen.fi
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