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Tunturien raikkaimmat huiput 
Hengitä maailman puhtainta ilmaa ja koe ympärilläsi 

tunturimaiseman avaruus. Pallas-Yllästunturin kansallispuiston 
monipuoliset retkeilyreitit vievät helposti huipulta huipulle ja 
tunnelmallisille taukopaikoille. Liikut, lepäät ja lomailet Lapin 

luonnon ihmeiden ja hyvien palvelujen ympäröimänä.

Suomen kolmanneksi suurin kansallispuisto on 
perustettu 1938 ja sitä laajennettiin 2005.

World’s Purest Air with Breathtaking Views
Breathe the world’s purest air and experience the vastness of 
the fell landscapes around you. The versatile trails of Pallas-
Yllästunturi National Park take you easily to open fell tops 

and cosy campfire sites. Spend an active and relaxing holiday 
enjoying Lapland’s natural wonders and friendly services.

Finland's third largest National Park was 
established in 1938 and expanded in 2005.
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Taivaskeron kierros
Valloita kansallispuiston 
korkein huippu. Pallastunturin 
Taivaskerolta avautuvat kauniit 
näkymät kaikkiin ilmansuuntiin. 
Climb to the highest summit 
in the national park. Taivaskero 
is one of the peaks of 
Pallastunturi Fell, and it offers 
beautiful views in all directions. 

Kesä Summer
Keskivaativa Moderate
8 km    3,5 h
Pallastunturin luontokeskus: 
Pallastunturintie 557, Muonio

Palkaskeron valloitus
Kulje omia polkujasi 
avotunturiin. Huikaisevan 
kauniit Pallastunturit on 
nähtävä vähintään… kerran 
talvessa! 
Choose your own route to 
the open fell. The incredibly 
beautiful Pallastunturi Fells 
have to be seen at least once 
every winter! 

Talvi Winter
Keskivaativa Moderate
6 km    2,5 h
Pallastunturin luontokeskus: 
Pallastunturintie 557, Muonio

Pallaksen 10
Nauti talvisen metsän 
hiljaisuudesta Pallastunturien 
kupeessa. Pallaksen 10:llä 
nautit vauhdikkaasta laskusta ja 
leppoisasta hiihdosta.
Enjoy the peace and quiet 
of the wintery forest near 
Pallastunturi Fells. The Pallas 
10 Trail combines a fast-paced 
downhill section with relaxing 
skiing. 

Talvi Winter
Keskivaativa Moderate
9 km    1,5 h
Pallastunturin luontokeskus: 
Pallastunturintie 557, Muonio

Ohjeet ja säännöt
Kunnioita luontoa. Poimi vain 
ruokasieniä ja -marjoja. Jätä kasvit, 
kivet ja eläimet rauhaan. Pidä 
lemmikit kytkettynä.

Suosi merkittyjä reittejä. 
Merkityiltä reiteiltä poikkeaminen 
pyörällä on kielletty. Kunnioita 
liikkumisrajoituksia. Ole kohtelias 
kanssaretkeilijöille.

Leiriydy vain huollettujen 
taukopaikkojen välittömässä 
läheisyydessä. Älä tiskaa tai 
peseydy suoraan vesistössä. Lue 
autiotupien säännöt tupatauluista.

Tee tulet virallisille 
tulentekopaikoille. Suosi 
retkikeitintä. Älä tee tulta metsä- 
tai ruohikkopalovaroituksen 
aikana.

Älä roskaa. Tuo roskat 
luontokeskusten ekopisteisiin.

Lisätietoa maastoliikenteestä, 
kalastuksesta ja vyöhykejaosta 
järjestyssäännössä.

Instructions and rules
Respect nature. Leave no trace. 
Pick only edible mushrooms 
and berries. Do not disturb 
plants, stones and animals. 
Keep your pets on a leash.

Use marked trails. Cycling 
outside of the marked trails is 
prohibited. Follow the movement 
restrictions. Be polite to others.

Pitch your tent next to designated 
campfire sites. Do not wash 
the dishes or yourself directly 
in a water body. Follow the 
rules of wilderness huts.

Light your fires at designated 
campfire sites. Use a camping 
stove where possible. Do not 
light a fire when a forest or 
grass fire warning is in effect.

Do not litter. Bring all rubbish 
to the recycling points at 
the visitor centres.

Further information on off-road 
traffic, fishing and zone divisions in 
the national park rules.

Pallastunturin 
luontokeskus
Pallastunturintie 557, Muonio
+358 20 639 7930
pallastunturi@metsa.fi
Luontoon.fi/pallastunturi
Nationalparks.fi/pallastunturi

Retkeilyneuvonta • Maksuton 
luontonäyttely • Vaihtuva 
taidenäyttely • Luontoiltoja ja 
tapahtumia • Myymälä

Pallastunturi Visitor Centre 
National Park customer service 
• Free exhibition of fell nature 
• Art exhibitions • Nature Talks 
and events • Shop

 Palkaskero
 Taivaskeron kierros

 Pallaksen 10 km

Pallaksen ja Muonion palveluita 
Businesses in Pallas and Muonio

 Harriniva.fi o o o o
 K-ruoka.fi   o 
 Laplandhotels.com   o o
 Laplandsafaris.com o o  
 Laplandshaman.com o  
 Lappia.fi 
 Raattamanreitit.fi 
 Sarkijarvenmajat.fi   o o
 Tunturikeimio.fi   o o
Yritykset ovat mukana Pallas-Ylläs TOBE 1 -hankkeessa.
Partner businesses in Pallas-Ylläs TOBE 1 project.
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 Kesä: Kesäkuu-syyskuu 
  Talvi: joulukuu-huhtikuu 
  Summer: June-September
  Winter: December-April

 Vaativuus Difficulty
 Kesto Duration
 Pituus Distance

 Lähtöpaikka Starting Point
 Reittimerkintä Trails Signs

#pallasyllästunturinkansallispuisto
#tunturienraikkaimmathuiput

#pallasylläsnationalpark
#worldspurestair

Vuokravälineitä, opastettuja retkiä, majoitusta ym. 
kansallispuiston yhteistyöyrityksiltä 
Luontoon.fi/pallas-yllastunturi

Rentals, safaris, guided excursions, lodging etc. from  
national park partner businesses
Nationalparks.fi/pallas-yllastunturi

Katso kaikki reitit
Luontoon.fi/pallas-yllastunturi

See all trails
Nationalparks.fi/pallas-yllastunturi
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