
© Metsähallitus 2020

LUONTOON.FI
NATIONALPARKS.FI
UTINATUREN.FI
LUNDUI.FI

RETKIKARTTA .F I
EXCURSIONMAP.FI
UTFLYKTSKARTA .FI

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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Luontokeskus

Mh-koodi:  Mh9001 

Mh9001

Kukastunturin polkaisu

Kesänkijärven polkaisu

Ylläsjärvi-Äkäslompolo 
maastopyöräily

Ylläs-Levi maastopyöräily

Ylläksen palveluita 
Businesses in Ylläs

 Akaslompolosportshop.fi  o  
 Jemessport.com  o 
 Kahvikeidas-yllas.business.site   o 
 K-ruoka.fi   o
 Kylmamaa.fi o  
 Laplandhotels.com   o o
 Laplandsafaris.com o o  
 Lomarengas-yllas.fi   o
 Pallasyllasoutdoors.com   
 Peurakaltio.fi   o o
 Safartica.com o o o o
 Sportcorneryllas.fi  o 
 Sportresortyllas.com  o o 
 Yllaksenyopuu.com    o
 Yllas.fi o  
Yritykset ovat mukana Pallas-Ylläs TOBE 1 -hankkeessa.

Partner businesses in Pallas-Ylläs TOBE 1 project.
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Luontokeskus Visitor Centre
6

Karttamerkit Map Legend
Kansallispuisto National Park
Luontokeskus Visitor Centre
Kota Day Trip Hut
Laavu Lean-to Shelter
Näköalapaikka Lookout Point
Kesäretkeilyreitti Summer Trail
Tie Road
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http://metsa.fi
https://luontoon.fi/pallas-yllastunturi
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http://Yllas.fi
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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.

Ylläs-Levi maastopyöräily
Vauhdikas maastopyöräilyretki 
tarjoaa huippuhetkiä 
Kukastunturilla, teknistä 
ajoa ja rentoa rullailua 
metsämaisemissa. 
Ylläs-Levi Mountain Biking 
Trail This versatile mountain 
biking trail has it all: highlights 
on top of Kukastunturi Fell, 
some technical riding and 
relaxed pedalling in a forest 
environment. 

Kesä Summer
Keskivaativa Moderate
50 km    6 h
Yllästunturin luontokeskus: 
Tunturintie 54, Äkäslompolo

Kesänkijärven polkaisu
Koe liikkumisen rullaavaa 
iloa pyöräillen jylhissä 
tunturimaisemissa. Helppo 
maastopyöräilyreitti vie 
Kesänkijärven laavulle ja 
Nilivaaran metsäisille rinteille.
Enjoy a relaxing bike ride 
through the rugged fell terrain. 
An easy mountain biking trail 
leads to the Kesänkijärvi lean-to 
shelter and the forested slopes 
of Niilivaara Hill.

Kesä Summer
Helppo Easy
13 km    1,5 h
Sahatie, Äkäslompolo

Ylläsjärvi-Äkäslompolo 
maastopyöräily
Yllästunturiin nouseva 
maastopyöräilyreitti palkitsee 
avaralla tunturimaisemalla. 
Kylät yhdistävällä reitillä 
on erämainen tunnelma ja 
hiljaisuus ympäröi kulkijan.
The mountain biking trail 
leading up to Yllästunturi Fell 
is a rewarding experience 
for visitors to the open fell 
landscape. The trail connecting 
the two villages has a 
wilderness feeling and utter 
silence that embraces travellers.

Kesä Summer
Keskivaativa Moderate
11 km     1,5 h
Sport Resort Ylläs: Iso-
Ylläksentie 44, Ylläsjärvi

Kukastunturin polkaisu
Kukastunturin laelta avautuu 
sykähdyttävä näkymä Pallas-
Yllästunturin kansallispuiston 
huipuille. Täällä on tilaa 
hengittää.  
The top of Kukastunturi Fell 
provides a spectacular view 
towards the fells of Pallas-
Yllästunturi National Park. This 
place gives everyone plenty of 
space to breathe. 

Kesä Summer
Keskivaativa Moderate
21 km     3 h
Äkäshotellin lähtöpaikka: 
Äkäsentie, Äkäslompolo

Yllästunturin 
luontokeskus 
Kellokas
Tunturintie 54, ÄKäslompolo
+358 20 639 7039
kellokas@metsa.fi
Luontoon.fi/yllastunturi
Nationalparks.fi/yllastunturi

Retkeilyneuvonta • Maksuton 
luonto- ja kulttuurinäyttely 
• Vaihtuva taidenäyttely • 
Luontoiltoja ja tapahtumia • 
Myymälä

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

  Levi

  Kesänkijärven polkaisu

  Äkäslompolo

  Kukastunturin polkaisu

 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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