
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa Tunturi-
Lapin taival vie sinut huipulta huipulle ja eläviin 
tunturikyliin. Retkeilet ja hiihdät Suomen vanhimmalla 
vaellusreitillä hyvien palvelujen ympäröimänä. Täällä 
hengität Euroopan puhtainta ilmaa.

Tuntureiden synty 
Noin kolme miljardia vuotta sitten Suomen halkaisi Alppien 
kaltainen poimuvuoristo, Svekokarelidit. Nyt vuoristosta ovat 
jäljellä enää sen kuluneet juuriosat eli nykyiset tunturit. Tuo 
vaarojen ja tunturien ketju ulottuu Länsi-Lapista Pohjois-Kar-
jalaan. Merivaiheiden ja vuoristojen poimuttumisten välillä on 
ollut myös aktiivista tulivuoritoimintaa. Silloin ovat syntyneet 
alueen tummat vulkaaniset kivet. 

Taigametsästä paljakalle
Tunturiketjun metsät edustavat pohjoisen havumetsä-
vyöhykkeen eli taigan läntisiä osia. Korkeuserojen ja 
maaperän eri kivilajien ansiosta luonto on monimuotoista. 
Metsistä kohoavat tunturit tuovat alueelle kaikki pohjoiset 
metsäkasvillisuustyypit peräpohjalaisista kuusikoista ja Metsä-
Lapin männiköistä Tunturi-Lapin koivikoihin ja puuttomiin 
paljakoihin. Tuntureiden lajistoon kuuluvat lähes kaikki 
Pohjois-Lapissa esiintyvät lajit. Helposti tunnistettavia ovat 
kurjenkanerva, riekonmarja, sielikkö, tunturivihvilä, tunturilieko 
ja uuvana. Pohjoisuutta ilmentävät myös ruohokanukka, 
väinönputki sekä pohjan- ja tunturipaju. Luonnon karuuden voi 
kokea Ounastuntureiden Pyhäkerolla, jossa vain sinnikkäimmät 
varvut selviävät. Vastakohdan tarjoaa Yllästuntureilla 
Varkaankurun lehtometsä, jossa luontopolku johdattaa kulkijan 
miehenmittaisten väinönputkien ja pohjansinivalvattien lomitse.

Pulmusen valtakunta
Kansallispuiston eläinlajisto on runsas. Elinympäristöt vaihtele-
vat metsistä ja soista tunturikankaisiin, ja lajisto vaihtuu ympä-
ristön mukaan. Keväällä ensimmäisten muuttolintujen joukossa 
saapuu puiston tunnuslintu, pulmunen. Se on varpuslinnuistam-
me arktisin ja elää Jäämeren rannikkoalueilla ja tunturien huip-
pujen rakkakivikoissa. Kesäisin puiston alueelta voi tavata jopa 
150 lintulajia. Talven hiljaista luontoa elävöittävät avotunturei-
den kiirunat, tunturikoivikon riekot sekä metsäalueella viihtyvät 
kuukkelit, käpylinnut ja lapintiaiset. 

Suurpedoista karhu ja ilves kuuluvat vakinaiseen lajistoon. Sen 
sijaan ahma ja susi ovat satunnaisia kulkijoita. Hirvellä, näädällä 
ja saukolla on puistossa vakiintunut kanta. Alueen pikkunisäkäs-
lajisto on poikkeuksellisen runsas.

Elävää kulttuurihistoriaa
Tunturiketju sijaitsee kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoi-
sessa rajamaastossa. Alueella on asuttu kivikaudelta alkaen, 
ja se on ollut saamelaisten elinpiiriä. Vuosisatojen kuluessa 
Kemin ja Tornion Lapin metsästäjät ja kalastajat hakeutuivat 
jokien latvavesien rikkaille riistamaille ja järville. Aikaa myöten 
suomalainen uudisasutus jokivarsissa vakiintui. Suomalainen 
ja saamelainen väestö asuivat osin elinkeinojensa mukaan eri 
alueilla, osittain rinta rinnan, ja paikoin kulttuurit sulautuivat 
toisiinsa. Etelästä pohjoiseen mentäessä on vanha peräpohja-
lainen maanviljelyskulttuuri vaihtunut pohjoiseksi poronhoito-
kulttuuriksi. Porolla ja poronhoidolla on edelleen vankka sijansa 
kansallispuistossa. Poroille kansallispuisto on tärkeä laidunalue 
ja poromiehille arkinen työympäristö. 

Lompoloita ja keroja
Lapin läänin alueella puhuttavat suomalaismurteet kuuluvat 
peräpohjalaismurteiden ryhmään Saamenkielestä on lainattu 
erityisesti paikalliseen luontoon, poronhoitoon ja pohjoisen 
elinoloihin liittyvää sanastoa. Aikojen kuluessa sanat ovat 
muuttuneet suomenkielellä helpommin lausuttavaan muotoon. 
Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi kaltio, kero, lompolo, mella, 
vuoma ja vuontis.
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Elämysten ja oivallusten kansallispuisto
Tunturiluonto on kiehtonut retkeilijöitä. Jo 1930-luvulla oli 
Pallas-Ounastunturin alueesta ehtinyt kehittyä suosittu mat-
kailukohde. Vaellusreitti Pallakselta Hettaan linjattiin vuonna 
1934. Ylläksellä rakennettiin matkailumajoja jo 1940-luvulla. 
Nykyisessä kansallispuistossa on reittejä niin talvi- kuin kesä-
retkeilyyn, tulentekopaikkoja, autio- ja varaustupia sekä kolme 
luontokeskusta perehdyttämässä kävijöitä kansallispuistoon. 
Luontoelämyksiä täydentävät puiston ympärillä olevat kylät 
palveluineen.

Kansallispuistossa saa liikkua kävellen ja hiihtäen vapaasti 
rajoitusvyöhykkeitä lukuun ottamatta. Järjestyssääntö on nähtä-
villä luontokeskuksissa ja verkkosivuilla osoitteessa  
www.luontoon.fi.

Pienhiukkasia ja kasvihuonekaasuja
Ilmatieteen laitoksella on Sammaltunturin laella pienhiukkasia 
ja kasvihuonekaasuja mittaava asema. Vaikka kansallispuiston 
ilma on tutkitusti Euroopan puhtainta, näkyy hiilidioksidipitoi-
suuden kasvu mittauksissa. Mikäli kasvihuonekaasujen päästöt 
lisääntyvät edelleen, maapallon keskilämpötila nousee tällä 
vuosisadalla 2,0 – 5,4 astetta. Ainutlaatuisen mittaustiedon pe-
rusteella laaditaan ilmastonmuutosennusteita ja ymmärretään 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Lisätietoja löytyy verkkosivuilta 
www.ilmatieteenlaitos.fi.

Tutkijoiden aarreaitta
Monimuotoisen luontonsa ansiosta Pallas-Yllästunturin kansal-
lispuistolla on suojelun ja virkistyskäytön lisäksi suuri merkitys 
tutkimustoiminnalle. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat kansainvä-
liset ilmanlaadun mittaus- ja seurantatutkimukset, metsänraja-
metsät, matkailutoiminnan ympäristövaikutukset sekä myyräpo-
pulaatioiden ekologia ja kannanvaihtelut. 

Kansallispuisto

Pallas-Yllästunturi

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
• Pinta-ala 102 000 ha, sijaitsee Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja 

Muonion alueella.

• Suomen suosituin ja kolmanneksi suurin kansallispuisto   
on perustettu vuonna 2005.

• Kattaa vuonna 1938 perustetun Pallas-Ounastunturin  
kansallispuiston sekä Ylläs-Aakenustunturin vanhojen  
  metsien suojelualueen maat.

• Metsähallituksen luontopalvelut hallinnoi ja hoitaa kaikkia 
Suomen 40 kansallispuistoa. 

Suomi
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Luonto kiittää, kun noudatat
järjestyssääntöjä
SALLITTUA

• Liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen  
rajoitusvyöhykkeitä  lukuun ottamatta.

• Pyöräily on sallittu virallisilla merkityillä kesäreiteillä muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta.

• Marjojen ja sienten poiminen.

RAJOITETTUA

• Tulenteko ja leiriytyminen on sallittu vain sitä varten  
osoitetuilla paikoilla lukuun ottamatta   
erämaavyöhykkeitä, joissa telttailu on vapaata ja  
tulenteko mahdollista vesistöjen läheisyydessä kuivia  
risuja käyttäen.

• Onnasjärven ja Onnasjoen, Pyhäjoen sekä Varkaankurun rajoi-
tusvyöhykkeillä liikkuminen on kesäaikaan kielletty reittien 
ulkopuolella.

KIELLETTYÄ

• Avotulenteko metsäpalovaroituksen aikana. 

• Lemmikkieläinten vapaana pitäminen. 

• Moottoriajoneuvolla liikkuminen muutoin kuin huolto-, viran-
omais- ja poronhoitotehtävissä.

• Roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen.

• Kasvien ja maa-ainesten kerääminen.

• Eläinten pyydystäminen, hätyyttäminen ja tappaminen.

• Hanhivuoman, Pahakurun, Suaskurun ja Haltioleton  
rajoitusvyöhykkeillä liikkuminen on kielletty ympäri  
vuoden.

Pidä huolta luonnosta!
Osallistu kansallispuiston arvokkaan luonnon  
suojeluun noudattamalla järjestyssääntöä ja  
retkeilemällä roskattomasti, viethän siis roskasi pois. 

Luontokeskukset
• Yllästunturin luontokeskus Kellokas Äkäslompolossa tutustuttaa 

kansallispuiston retkeilymahdollisuuksiin sekä tunturikylien ja 
Väylänvarren luontoon ja kulttuuriin. Kellokkaassa on ravintola, 
taidegalleria sekä Kolarin kunnan matkailuinfo.

• Pallastunturin luontokeskus esittelee puiston geologiaa, eläin- ja 
kasvilajeja elinympäristössään sekä näiden keinoja selviytyä 
ankarissa luonnonolosuhteissa.

Pallas-Yllästunturin luontopolut ja reitit 
Listassa ovat suosituimmat polut, muista reiteistä löytyy tietoa 
verkkosivuilta ja luontokeskuksista.

HETTA
• Peurapolku, 2 km, peuranpyynnin historiaa

• Jyppyrän polku, 1,6 km, näköalakota

• Kuntopolku, kierros Jyppyrällä, 4 km

• Palosenjärven kierros, 9,5 km

PALLAS
• Vatikurun luontopolku, 3 km, metsänrajalla

• Pyhäjoen luontopolku, 3,5 km, lehtokuusikossa

• Pallaksen talvipolku, 3 km, talvisessa tunturissa

• Taivaskeronkierros, 9 km, nousua huipulle 340 m

• Palkaskeronkierros, 7 km, nousua huipulle 240 m

YLLÄS
• Moloslaenkierros, 11 km, Aakenustunturilla

• Hillapolku, 6 km, kasvipolku Kesänkijärvellä

• Kiirunankieppi, 15 km, geologiaa

• Varkaankurun luontopolku, 3,5 km, lehtometsässä

• Saalistusjotos, 5 km, saalistusta

• Seitakierros, 9 km, luonnonuskontoa

• Tähtipolku, 8 km, taivaan ilmiöitä

• Saivonkierros, 3 km, Äkässaivo ja -joki

VAELLUSREITIT  
• Hetta - Pallas - reitti, 55 km, autio- ja varaustupia, laavuja

• Pallas - Ylläs -reitti, 72 km, palvelut puutteelliset

• Pallas - Olos -reitti, 28 km, autiotupa

• Ylläs - Olos -reitti, 54 km, autiotupia

• Ylläs - Levi -reitti, 50 km, autiotupia

•      Tunturi-Lapin Taival, kylästä kylään -reitistö, 200 km

• Tunturi-Lapin luontokeskus Hetassa esittelee pohjoisen luonnon 
monimuotoisuutta, paimentolaissaamelaista kulttuuria ja alueen 
historiaa.

Kulkuyhteydet
Autolla pääsee reittien läheisyyteen Hetassa, Pallastunturilla, 
Ylläsjärvellä, Äkäslompolossa sekä muissa puistoa ympäröivissä 
kylissä ja matkailukeskuksissa. Yleisimmin käytetyt lähtöpisteet 
sijaitsevat luontokeskusten läheisyydessä. 

Helsingistä on Rovaniemelle päivittäinen ja Kolariin 
sesonkiaikainen junayhteys. Rovaniemeltä on linja-autoyhteys 
Kittilään, Muonioon ja Hettaan. Kolarista on linja-autoyhteys 
Ylläkselle. Lähimmät lentokentät ovat Kittilässä ja Enontekiöllä. 
Kittilään lennetään päivittäin ympäri vuoden ja Enontekiölle 
sesonkiaikoina. 

Metsähallitus – kansallispuiston hoitaja
• Yllästunturin luontokeskus Kellokas, Tunturintie 54, 95970  
Äkäslompolo, puh. 0206 39 7039, kellokas@metsa.fi 
luontoon.fi/kellokas

• Pallastunturin luontokeskus, 99330 Pallastunturi 
puh. 0206 39 7930, pallastunturi@metsa.fi 
luontoon.fi/pallastunturi

• Tunturi-Lapin luontokeskus, Peuratie 15, 99400 Enontekiö, 
puh. 0206 39 7950, tunturi-lappi@metsa.fi 
luontoon.fi/tunturilappi

• Tietoa luontokohteista: luontoon.fi, retkikartta.fi, metsa.fi 

•      /PallasYllastunturinKansallispuisto 

Norway

Sweden

Russia
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