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Pallas-Yllästunturin 
kansallispuisto
• 1020 km2

• Perustettu 2005
• Sijaitsee Enontekiön,  
 Kittilän, Kolarin ja  
 Muonion kuntien alueella.
  
Yllästunturin luontokeskus 
Kellokas
Tunturintie 54, 95970 Äkäslompolo 
Puh. 020 639 7039 
kellokas@metsa.fi 
Luontoon.fi/yllastunturinluontokeskus

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 
• Iso ja pieni auditorio sekä  
 kokoustila

Matkailuinfosta
alueen palvelut  
 
Retkeilyinfo
• Ideat ja vinkit retkeilyyn 
• Kansallispuiston tupavaraukset
• Metsähallituksen kalastus- ja  
 metsästysluvat 
• Ulkoilukartat

Vinkit vierailuun
• Upeat tunturimaisemat 
• Lapin taiteilijaseuran vaihtuvat  
 näyttelyt  
• Luontoillat 
• Bongaa luonto -näyttely 
• Savottamuseo 
• Myymälästä luontokirjoja ja  
 paikallisia tuotteita 

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 
• Väylän varrella (16 min) Tekstitys:  
 suomi (puhuttu), sv, en, de, fr

Meän elämää -näyttely
kertoo Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston kupeilla 
olevista kylistä, tuntureilta 
alkunsa saavista virroista, 
sekä metsistä, soista ja 
niityistä. Kylien elämä 
on rakentunut elämän-
virraksi kutsutun Väylän 
eli Tornion-Muonionjoen 
ympärille.  
 
Näyttelyn kielet fi, sv, en, 
de, fr, ääniopastus kiinan 
kielellä.

Taimenen elämää
kertoo Suomen vesien 
luonnonvaraisesta, uhan-
alaisesta lohikalasta,  
 

jonka tärkeitä kotivesiä 
ovat mm. Äkäsjoki, Kuer-
joki, Naamijoki ja  
Valkeajoki.  

Kellokas on 
tunturikylien olohuone,
jossa voit lukea lehtiä, 
luontokirjoja, tutustua 
paikallishistoriaan, tavata 
tuttuja, katsella maisemia 
tai videoita ja olla muuten 
vaan.
 
Lasten luontokokemus 
alkaa Bongaa luonto 
-näyttelystä ja huipentuu 
alakerran mukaansa-
tempaaviin näyttelyihin 
erilaisten tehtävien avulla. 
Lapset viihtyvät myös 
ulkona leikkipaikalla ja 

perheille sopivilla lähirei-
teillä.  

Varkaankurunpolku
puikkelehtii kurun läpi 
vehreässä ja taianomai-
sessa lehtometsässä. 
Helpon ja lyhyen retkei-
lyreitin varrella näkee 
ylväitä kuusivanhuksia ja 
solisevan tunturipuron.

 
 
 
Luontokeskuksen yhtey 
dessä toimii kahvila-
ravintola.  
 
Luontokeskuksen kaikki 
tilat ovat avustajan 
kanssa esteettömiä.

®

Tutustuta vieraasi Pallas-Yllästunturin kansallispuiston luontoon ja alueen 
kulttuuriin Kellokkaan näyttelyissä. Onnistunut luontokeskusvierailu  
tarjoaa elämysten ohessa oivalluksia ja inspiroi kävijää pohtimaan omia  
arvojaan ja luontosuhdettaan. Luontokeskusvierailu luo tuotteellesi lisä-
arvoa ja saa asiakkaasi innostumaan alueen luonnosta syvemmin.

Luontokeskuksissa vierailu on maksutonta. 
Muistathan, että yritystoiminta Metsähalli-
tuksen hoitamilla alueilla on luvanvaraista 
ja maksullista.

Hei yrittäjä!

Yllästunturin 
luontokeskus

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto

#pallasyllästunturinkansallispuisto 
#tunturienraikkaimmathuiput 
#pallasyllasnationalpark 
#worldspurestair

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