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Pallas-Yllästunturin 
kansallispuisto
• 1020 km2

• Perustettu 2005
• Sijaitsee Enontekiön,  
 Kittilän, Kolarin ja  
 Muonion kuntien alueella.
  
Tunturi-Lapin luontokeskus
Peuratie 15, 99400 Enontekiö 
Puh. 020 639 7950 
tunturi-lappi@metsa.fi 
Luontoon.fi/tunturi-lapinluontokeskus

Palvelumme  
yhteistyöyrittäjille
 
• Maksuton opastus henkilöstölle  
 (varaa etukäteen) 
• Kuvia käyttöön:  
 Images.nationalparks.fi 

Vierailu
aukioloaikana maksuton 
• Muulloin 50 €/tunti 
• Pyhinä 100 €/tunti  
 Varaa vierailu etukäteen!

Vuokrattavat tilat 
• Auditorio (60 hlöä) alkaen  
 25 €/tunti, 125 €/päivä 
• Kokoustila (8 hlöä) alkaen  
 15 €/tunti

Matkailuinfosta 
alueen palvelut 
 
Retkeilyinfo
• Ideat ja vinkit retkeilyyn 
• Portti Hetta-Pallas  
 -vaellusreitille 
• Pöyrisjärven ja Käsivarren  
 erämaa-alueet 
• Metsähallituksen kalastus- ja  
 metsästysluvat 
• Paikalliset kalastusluvat 
• Tupavaraukset ja avaimet  
• Ulkoilukartat

Erityistä 
• Lauri Pappilan upeat puulinnut 
• Bongaa luonto -näyttely 
• Vaihtuvat näyttelyt ja luontoillat  
• Myymälästä luontokirjat ja  
 paikalliset tuotteet 
 
Videoesitykset 
• Pallas-Yllästunturin  
 kansallispuisto (21 min) 
 Tekstitys: suomi (puhuttu),  
 sv, en, de, fr, zh 
• Revontulien alla, Pallas–Ylläs- 
 tunturin kansallispuisto (12 min)  
 Tekstitys: suomi (puhuttu), se, sv,  
 en, de, fr, es, it, ru, zh, ja

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto

Tunturi-Lapin 
luontokeskus

Vuovjjuš - Kulkijat 
-näyttely esittelee 
paimentolaissaamelaista 
kulttuuria.
Entisaikaan saamelaiset 
paimensivat porotokkiaan 
ja elivät liikkuen niiden 
mukana. Saamelainen 
elämä ja elämäntavan 
muuttuminen avautuvat 
näyttelyssä tarinoiden, 
kuvien, esineiden ja 
historiallisten filmien 
avulla. Pohjoisen 
luonnon ja ihmisen 
välisestä suhteesta voi 
ammentaa viisautta myös 
nykyaikaan. 
 
Näyttelyn kielet: fi, se, 

sv, en, de fr, ääniopastus 
kiinan kielellä. 

Lastennäyttely 
Untuvikko
on touhukas piipahdus 
tunturiluontoon 
ja leikkihetkeen 
siivekkäiden lapsukaisten 
kanssa. Untuvikon 
autiotuvassa voi nauttia 
mielikuvituseväät vanhan 
uunin kupeella.
 
Jyppyrän polku
on kansallispuiston lyhin 
reitti valokuvauksellisiin 
tunturimaisemiin. Se 
on lähin paikka myös 

keskiyön taianomaisen 
auringon ihailuun. 
Tykkylumisten puiden 
verhoama Jyppyrän 
talvipolku johdattaa 
kokemaan kaamoksen 
pastellivärit ja 
talvisen tähtitaivaan. 
Jyppyrävaaran kodassa 
on mukava lämmitellä 
nuotion äärellä. 

Luontokeskuksessa 
toimii Kahvila Peura 
(Kahvilapeura.fi). 
 
Luontokeskuksen kaikki 
tilat ovat avustajan 
kanssa esteettömiä.  

®

#pallasyllästunturinkansallispuisto
#tunturienraikkaimmathuiput 
#pallasyllasnationalpark
#worldspurestair

Tuo ryhmäsi tutustumaan Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon, 
Enontekiön erämaihin ja saamelaiskulttuuriin. Tunturi-Lapin luontokes-
kuksen näyttelyissä ja videoesityksissä avautuvat kahdeksan vuodenaikaa 
ja pohjoisen ihmisen selviytymistarina arktisessa luonnossa. Luontokes-
kuksen vaihtuvat näyttelyt tuovat oman lisänsä tarjontaan.

Luontokeskuksissa vierailu on maksutonta. 
Muistathan, että yritystoiminta 
Metsähallituksen hoitamilla alueilla on 
luvanvaraista ja maksullista.

Hei yrittäjä!

METSÄHALLITUS  01/2021. (KUVAT: JUUSO RITARI/
METSÄHALLITUS, RAMI VALONEN/METSÄHALLITUS). 
LINGSOFT LANGUAGE SERVICES OY, TUNTURI-LAPIN 
PAINO, 400KPL.  
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