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Pallas - Yllästunturin kansallispuisto on 
tuntureiden, metsien ja soiden puisto.  Sen 
puhdas luonto ja vaihteleva maasto tarjoa-
vat erinomaiset mahdollisuudet retkeilyyn, 
hiihtoon ja luonnossa liikkumiseen. Tuntu-
rien siluetti on lähes aina läsnä, ja reitit oh-
jaavat kulkijan puiston kauneimmille näkö-
alapaikoille. Syystä on Pallastunturit valittu 
yhdeksi Suomen kansallismaisemista. 

Pinta-alaltaan 102 000 ha laajuinen Pallas-
Yllästunturin kansallispuisto on Suomen 
kolmanneksi suurin kansallispuisto. Luon-
nonmaantieteellisesti kansallispuisto sijait-
see Peräpohjolan, Metsä-Lapin ja Tunturi-
Lapin rajamailla, ja se on elinympäristöil-
tään erittäin monimuotoinen. Tuntureilla ja 
metsissä kohtaavat eteläiset ja pohjoiset 
lajit. Samoilla seuduilla on vaihtunut myös 
vanha peräpohjalainen maanviljelyskulttuuri 
pohjoiseksi poronhoitokulttuuriksi.

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on kes-
kellä Länsi- ja Pohjois-Lapin kulttuureita ja 
puistossa vierailevilla on mahdollisuus tu-
tustua paitsi erityisiin luontokohteisiin myös 
tässä luonnonympäristössä kehittyneisiin 
Lapin kulttuureihin eli saamelaisuuteen ja 
peräpohjalaisuuteen sekä niiden molempi-
en vaikutuksesta syntyneeseen nykypäivän 
lappilaisuuteen. Väylän vartta seuraava 
pääsee vielä riemastumaan löytäessään 
edelleen vahvasti elävän meänkielen ja 
kulttuurin.

Tervetuloa	luonto-	ja	
kulttuurimatkalle	Tunturi-
Lappiin!

1 Tervetuloa  
Pallas-Ylläs-
tunturin 
kansallispuistoon
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Äkäslompolossa Kesänkijärven laitaa kulkeva 
polku on kunnostettu lastenrattaille ja avustajan 
kanssa pyörätuolilla liikkuville. Järven päässä on 
tulentekopaikka, invakäymälä sekä sesonkiaikoi-
na avoinna oleva kahvio. Kesänkijärvellä on myös 
kaksi invalaituria esteetöntä veneilyä ja kalastusta 
varten.

Kansallispuiston kolmen luontokeskuksen eli Kel-
lokkaan, Pallastunturin ja Tunturi-Lapin luontokes-
kus Skierrin näyttelyihin voi tutustua myös pyörä-
tuolilla. Kaikissa luontokeskuksissa on inva-wc.

Pallastunturin luontokeskuksen pihalta voi kulkea 
avustajan kanssa kilometrin matkan vanhan ho-
tellin raunioille sekä Pallaskodalle pyörätuolilla. 
Pallaskodalla on invakäymälä.

Pallasjärveen laskevan Pyhäjoen rehevässä leh-
tokorvessa kulkevan luontopolun alkuosaan pää-
see tutustumaan pyörätuolilla. Lyhytkin pyörähdys 
pohjoisessa lehdossa yllättää vierailijan!

Luontokeskus Kellokkaan pihasta lähtee lyhyt 
esteetön, mutta avustajan vaativa luontopolkureitti 
läheiselle suolle. Reitillä on kota tulisteluun. Myös 
Kellokkaan pihassa sijaitsevaan Savottamuseoon 
pääsee pyörätuolilla avustajan kanssa.

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ulkopuolella, 
mutta silti lähellä olevia ja helposti saavutettavia 
kohteita ovat Pakasaivon rotkojärvi, Äkäsmylly 
Äkäsjoen koskessa, Äkäslompolon lintutornin pol-
ku, Iso-Ylläksen huipun Historiapolku sekä Ylläs-
järvellä Ylläslompolon rannalla oleva lintutorni.

2 Esteettömät kohteet
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Kesänkijärven laavu. Kuva: Hannu Ylläsjärvi



Tunturientien	luontokeskukset
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kolme luon-
tokeskusta sijaitsevat Tunturientien varrella, joka 
lähtee Ylläsjärven kylästä kiertäen Maisematienä 
Yllästunturin rinteellä, ja jatkaen Äkäslompolosta 
Äkäsjärven ja Jerisjärven ohi kohti Pallastunturia. 

Tie ylittää tunturit Pallaskeron ja Lommoltunturin 
välistä, sivuaa kuulua kaunista Pallasjärveä, jatkaa 
maisemiltaan erityiseen Raattaman kylään ja jatkaa 
siitä pohjoiseen, Enontekiölle Ylikyrön, Ketomellan, 
Peltovuoman ja Vuontisjärven kylien kautta päättyen 
Enontekiön kirkonkylään Hettaan. 

Matkan varrella kulkija tulee vaeltaneeksi läpi koko 
Länsi-Lapin tärkeimpien ja kuuluisimpien historiallisten 
seutujen sekä nähneeksi tuntureiden päivä- ja yöpuo-
len.

Luontokeskuksissa	kulttuuria	ja	
luontoa	
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston luontokeskusten 
päänäyttelyt kertovat Lapin kulttuurien synnystä ja 
suhteesta ympäröivään luontoon.

Tunturi-Lapin	luontokeskus
Tunturi-Lapin luontokeskuksen Vuovjjuš - Kulkijat 
-näyttely kertoo tarinan paimentolaissaamelaisista, 
tunturialueen luonnosta sekä porojen ja paimentolais-
ten vuotuisesta matkasta Metsä-Lapista Jäämeren 
rannalle ja takaisin.

Pallastunturin	luontokeskus
Pallastunturin luontokeskuksen Metsästä paljakalle 
-näyttely kertoo Pallas-Ounastuntureiden luonnosta ja 
tuntureiden geologisesta syntyhistoriasta.

Kellokas
Luontokeskus Kellokkaan Meän elämää -näyttely 
kertoo tarinan tunturikylien ja Väylän varren elämästä 
ja kulttuurista sekä luonnosta, josta se ammentaa voi-
mansa ja hyvän tuulensa.

3 Luontokeskukset, johdatus luontoon ja 
kulttuuriin
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Luontokeskus	Kellokas,	
Äkäslompolo
Luontokeskus Kellokas tutustuttaa sinut tunturien ja 
Väylänvarren luontoon sekä kansallispuiston moni-
puolisiin retkeilymahdollisuuksiin. Kellokkaan katon 
alta löytyvät myös kahvila-ravintola, Galleria Kellokas, 
Ylläksen Matkailuyhdistys ry, Kolarin ja Ylläksen mat-
kailuneuvonta sekä kaikenlaiseen käyttöön sopiva 
maisema-auditorio yli sadalle hengelle. 

Meän	elämää
Luontokeskuksen uusi perusnäyttely ”Meän elämää” 
kertoo Väylän eli Tornion-Muonionjoen varren sekä 
tunturikylien ihmisten luontosuhteesta ja elämästä 
sekä kaikkea ympäröivästä väkevästä luonnosta, 

joka on muovannut 
myös ihmiselon 
omannäköisek-
seen. Näyttelyn 
toivotaan tuottavan 
oivalluksia ihmisen 
riippuvuudesta 
luonnosta, ja kävi-
jöiden soveltavan 
niitä myös omassa 
elämänpiirissä. 

Näyttely oli tulos 
valtion rajat ylittä-

västä yhteistyöstä, jonka EU:n tuki teki mahdolliseksi. 
”Meän elämää” kertoo tarinan Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston kupeilla olevista kylistä, tuntureilta al-
kunsa saavista virroista, Väylän eli Tornion - Muonion-
joen luonnosta ja kulttuurista sekä Väylästä, elämän-
virrasta, jonka ympärille ihmisen elämä on vahvasti 
rakentunut. 

Väylä on ollut kulkukeino ja alueen yhdistävä suoni, 
jossa monimuotoinen kulttuuri on kehittynyt erikois-
laatuiseksi. Kulttuurin rikkaus on näkyvissä erityisesti 
vivaihteikkaassa ja elävässä meänkielessä, jota käy-
tetään molemmin puolin Väylää niin Suomen kuin 
Ruotsin puolella. Nykyisin ilmaisullisesti rikasta kieltä 
arvostetaan, ja sen käyttöä tuetaan tarmokkaasti. 

”Täälä voipi tutustua meän alueesheen, luonthoon ja 
kulttuurhiin. Se on tuo luonto asettanu net reunaehot, 
miten täälon voinu ellää. Met olema aina ruvenheet 
siihen homhan miton ollu tyrkylä, soppeutunheet. Ja 

sama luonto se meät elättääpi eehleen! 

Menheet ellää meän muistissa ja vanhoitten tarinois-
sa, ja näkkyy net mettässäki ko katot. Että son niinko 
meän kulttuurimaisemaa kaikki, mettät ja suokki. 
Toishaalta tämä ei ole koskhan ollu syrjästä erämaata 
vaan osa isoa ja vilkasta Väylän kulttuuria.” 
Darja Heikkilä, Meän elämää - näyttelyn kulttuurikäsikirjoitus

Galleria	
Kellokas
Galleria Kel-
lokas toimii 
lappilaisen 
taiteen näyttä-
mönä, ja sen 
toiminnasta 
vastaavat yh-
dessä Lapin 
taidetoimikun-
ta ja Lapin 
taiteilijaseura. Näyttelyt vaihtuvat neljännesvuosittain. 
Osa näyttelyistä on kutsunäyttelyitä, ja osa näyttely-
ajoista jaetaan taiteilijoille hakemusten perusteella.

Pallastunturin	luontokeskus
Pallastunturilla metsänrajalla 460 metriä merenpinnan 
yläpuolella sijaitseva luontokeskus on linkki tuntu-
riluontoon. Jo vanha, mutta yhä voimissaan oleva 
perusnäyttely, “Metsästä paljakalle”, kertoo Pallas-
Ounastuntureiden geologisesta syntyhistoriasta sekä 
kasvillisuuden ja eläimistön muuttumisesta, kun nous-
taan metsästä puronvarteen, edelleen tunturikoivik-
koon ja ylös puuttomalle paljakalle. Matkan taittuessa 
myös vuodenajat vaihtuvat. Näyttelyssä esitellään 
puistolle tyypillisiä, mutta myös harvinaisia eläin- ja 
kasvilajeja 
luonnollisessa 
ympäristössään 
sekä näiden 
erilaisia keinoja 
selviytyä anka-
rissa luonnon-
olosuhteissa.

Luontokeskuk-
sen auditorios-
sa voi katsella 
luontoaiheisia 
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Meän elämää-näyttelyä. Kuva: Sauli Koski

Gallerian näyttelysali. Kuva: Maarit Kyöstilä

Pallastunturin luontokeskus. Kuva: Maarit Kyöstilä



dvd-ohjelmia. Pienestä luontomyymälästä löytyvät lä-
hialueen kartat, postikortit ja -merkit, luonto- ja retkei-
lyaiheiset kirjat, paikalliset käsityöt ja marjavalmisteet. 
Lukunurkkauksessa voi hengähtää hetken pohjoista 
luontoa, retkeilyä ja paikallishistoriaa monipuolisesti 
käsittelevän kirjallisuuuden parissa. Lapsille on oma 
puuhanurkkansa. 

Pysyvän näyttelyn lisäksi Pallastunturin luontokes-
kuksessa on jatkuvasti esillä luontoaiheisia vaihtuvia 
näyttelyitä.

Hotelli	metsänrajalla

Pallastunturin nykyinen hirsihotelli rakennettiin vuonna 
1948. Aikaisempi hotelli, silloisen modernin funkis-
arkkitehtuurin luomus, sijaitsi ylempänä tunturissa ja 

tuhoutui Toisen 
maailmansodan 
jälkimelskeissä. 

Nykyinen raken-
nus on ulkonä-
öltään vaatimat-
tomampi kuin 
edeltäjänsä. 
Hirsipinta ei kil-
paile huomiosta 
tuntureiden 
kanssa, vaan 
huokuu puun 
lämpöä hankien 
keskellä.

Luksusta	pääskyperheelle
Hotelli tarjoaa loistotason pesäpaikkoja myös linnuille. 
Räystäspääskyt ovat valloittaneet räystäiden alustat ja 
ikkunapuitteiden päällykset. 

Porot puolestaan viihtyvät tuulisella ja sääskettömällä 
pysäköintialueella. Päivän kuumimpina hetkinä asval-
tilla on hyvä levähtää ja märehtiä aamupalaksi nautit-
tuja heiniä ja ruohoja.

Tunturi-Lapin	luontokeskus
Tunturi-Lapin luontokeskus, joka esittelee pohjoisen 
luonnon monimuotoisuutta, ainutlaatuista paimento-
laissaamelaiskulttuuria ja matkailun historiaa. Luon-
tokeskuksessa toimivat yhteistyössä Metsähallitus ja 
Saamelaismuseosäätiö. 

Uusi perusnäyttely, Vuovjjuš - Kulkijat, kuvaa sekä 
luontoa että kulttuuria. Vuovjjuš -otsikko tarkoittaa 
näyttelyn paimentolaissaamelaisia, jotka ovat itselli-
siä, omavaraisia ja sitkeitä tuntureiden eläjiä. Kulkijat 
-otsikko taas kuvaa näyttelyn tunturimaailman eliöstöä 
ja luontoa, jossa kulkeminen on selviytymiskeino an-
karissa oloissa. Poro on koko näyttelyn päähahmo, 
joka yhdistää ihmisen ja luonnon. Poro on tunturien 
kesytön eläin, jolle kulkeminen on elämän elinehto. 
Paimentolaissaamelaiset ovat eläneet poron ehdoilla, 
ja yhä edelleen poro ja luonto muovaavat elinkeinon 
reunaehdot.

Vuovjjuš	
“Vuovjjuš -nimeä Jukkasjärven ja Enontekiön seudun 
saamelaiset käyttivät aikaisemmin itsestään.  Näyttely 
kuvaa Enontekiön paimentolaissaamelaisten elämää 
1900-luvun alkupuoliskolla.”

”Saamelaisista ei ole kuultu että he olisivat tulleet 
tänne mistään. Saamelainen on ollut paikallinen asu-
ja kautta Lapinmaan, ja kun saamelainen aikoinaan 
oleskeli näillä seuduin rannikolla, silloin ei meren ran-
tamilla ollut muita asukkaita. Siihen aikaan saamelais-
ten kelpasi olla ja elellä.”  
Turi Johan, 1910. Muittalus samid birra, Kertomus saame-
laisista.

Kulkijat
“Pohjoinen nukkuu aika ajoin satoja tuhansia vuosia 
jääpeitteen alla. Kun pari kilometriä paksu mannerjää-
tikkö suli kymmenen vuosituhatta sitten, maankuori 
oli lohduton: hyisiä kallioita, kuolleita sorakenttiä, läpi-
kuultavia järviä. 

Kasvit palasivat ja vuosisatojen kuluessa sitkeimmät 
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Näkymä Vuovjjuš - Kulkijat -näyttelystä. Kuva: Arja Hartikainen

Vuonna 1938 avattu hotelli Pallas. Kuva: Fred 
Runeberg, SMYn arkisto, Seppo Partanen



niistä juurtuivat kylmänkarulle kamaralle. Ilmaston 
lämmettyä jäänreunan pioneerit pärjäsivät enää vuo-
renhuipuilla ja tundralla, missä kesä on vieläkin kylmä 
ja lyhyt.”

“Eläimet valtasivat uuden maan sitä mukaa kuin jääti-
kön kylki loittoni. Lumen alla lymyävät myyrät, kylmän 
karaisemat naalit ja paksuturkkiset peurat sietivät 
tundran tuimia tuulia ja kaamoksen kuritusta. 

Siivekkäät saapuivat kesäksi. Jokiin, järviin ja lam-
pareisiin kotiutui määrättömästi sääskiä ja muita pik-
kueläimiä. Ilma oli täynnä sorsien, sirrien, viklojen ja 
tiirojen siipiä ja huutoja.” 
Pertti Koskimies, Vuovjjuš - Kulkijat näyttelyn luontokäsikir-
joitus

Pysyviä 
näyttelyo-
sioita ovat 
myös alueen 
historiasta, 
vuodenajois-
ta ja merkki-
henkilöistä 
kertovat 
näyttelyt 
sekä lasten 
oma nurkka.

Pohjoisen	kulkijoita
Tunturimaan mahdollisuudet ovat tuoneet alueelle 
vieraita läheltä ja kaukaa. Satoja vuosia sitten Enon-
tekiölle ei tultu lomailemaan, vaan jokaisella oli omat 
syynsä lähteä vaivalloiselle matkalle. Pohjoisessa kul-
kivat metsästäjät, kalastajat, kauppiaat, kirkonmiehet 
ja tutkimusmatkailijat. Verottajatkin löysivät jo varhai-
sessa vaiheessa tiensä Ylä-Lapin tuntureille. 

8	vuodenaikaa
Tunturi-Lapin jokaisella vuodenajalla on oma vahva 
tunnelmansa, joka tekee vaikutuksen niin retkeilijään 
kuin paikalliseen asukkaaseen. Elämä rytmittyy erilai-
seksi vuodenaikojen mukaan ja työt tehdään sopivaan 
aikaan. Kesällä päivä jatkuu yöhön ja yö aamuun. 
Pohjoisessa mikään ei ole kohtuullista, kaamosaikaan 
aurinko ei näy ja kesällä se paistaa yötä päivää. 

Yrjö	Kokko	-kirjasto
Kirjastossa on kattava kokoelma Enontekiöllä vaikut-
taneen kirjailija Yrjö Kokon tuotantoa. Hyllyiltä löytyy 
monipuolinen valikoima myös muita Lapin luontoa, 
kulttuuria ja historiaa esitteleviä teoksia. Vapaana 
kirjailijana Yrjö Kokko asui rakentamassaan Ungelon 
torpassa, ja suurin osa hänen kirjoistaan kuvaa Enon-
tekiön alueen luontoa ja ihmisiä. Kirjaston tekee mer-
kittäväksi myös Marja Vuorelaisen perinnöksi jättämä 
henkilökohtainen kirjakokoelma.

Pikku	-	Sopuli	
Lasten oma näyttely houkuttaa perheen pienimmät 
piirtämään ja kuvittamaan postikortteja. Pikku - So-
pulin kotitunturi muistuttaa läheistä Ounastunturia ja 
kaikki sen eläimet ja kasvit elävät oikeasti tuolla Ou-
nasjärven takana tunturin rinteillä ja hurjimmat puutto-
malla paljakalla.

Sopuli ja kärppä. Kuva: Maarit Kyöstilä
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Avajaisvieraita. Kuva: Arja Hartikainen

Yrjö Kokko-kirjasto. Kuva: Maarit Kyöstilä
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Kansallispuistossa ja sen lähistöllä on yhteensä 18 
luontopolkua, joista 13 on Ylläksen, kolme Pallaksen 
ja kaksi Ounastunturien ympäristössä. 

Aakenustunturin	luontopolut
Aakenustunturin	vaellusluontopolku,	17	km	
Totovaaran pysäköintialueelta lähtee luontopolku, 
jonka kiertämiseen kannattaa varata koko kesäinen 
päivä. Polku on merkitty käpymerkein, ja sen opastus-
teemoja ovat alueen eläimistö, geologia ja historia.

Aluksi 
kuljetaan 
vanhaa 
Kirgiisitie-
tä länteen 
ja sieltä 
Molos-
jängän 
rinnesuol-
le, josta 
avautuu 
mahtava 
näkymä 

alas tuntureiden ympäröimälle suoalueelle. Sieltä 
noustaan polkua Vaulokurun kautta Moloslaen päälle 
ja palataan Niritsankuusikon taukopaikan kautta läh-
töpaikkaan. Matkan varrella on Moloslehdon vanhan 
poroaidan kenttä ja porokämppä, jossa voi levähtää 
ja yöpyä. Niritsankuusikossa on myös sääsuojaksi ja 
tulisteluun tarkoitettu kota.

Aakenustunturin vaellusluontopolun osana on Kihok-
kipolku, joka kulkee Molosjängän poikki. Polun varren 
opasteet kertovat suokasvien kuten kihokin elämästä. 

““Naa, jos on hyvä keli, ei ole pitkästi, jos keli on huo-
nompi, on matka pitempi ja jos keli on oikein huono, 
matka on kyllä pitkä.”  
Järvinen, A.E. Rikas elämä (1960)

Lalvajärven	Joutsenpolku,	6	km
Totovaaran pysäköintialueelta lähtevä luontopolku on 
merkitty joutsenmerkein. Polun teemana ovat alueen 
linnut, nisäkkäät ja kalat. Polun pääkohde on Lalva-
järven lintutorni, josta näkee umpeenkasvaneelle Lal-

4 Seikkailuja luontopoluilla

Joutsenpolku

Vaellusluontopolku

Kihokki- 
polku

vajärvelle. Järvi on kosteikkolintujen paratiisi, jossa on 
havaittu yli 80 lintulajia. 

Kuukkeli - Perisoreus infaustus
”Pienimmän varislintumme, rastasta hieman suurem-
man kuukkelin, tapaa varmimmin Pohjois-Suomen 
karuissa metsissä, vanhan ja naavoittuneen havu-
puuston luonnehtimassa 
ympäristössä. Kuukkelin 
tuuhea, ilmavan- ja peh-
meäntuntuinen höyhenpuku 
on yleisväriltään harmaan 
ja ruskean sävyttämä ja se 
sulautuu mainiosti havupui-
den naavaisen oksiston luo-
maan taustaan. Kuukkelipari 
todennäköisesti pysyttelee 
koko elämänsä yhdessä ja 
asustaa samassa elinpiiris-
sä.”

Porokämppä. Kuva: Maarit Kyöstilä
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Kellokkaan	luontopolut
Taigametsän	talvipolku,	1	km
Luontokeskus Kellokkaasta lähtevä talvipolku ei ole 
merkitty, mutta se erottuu polkuna lumessa. Polkua pi-
detään auki talvisin ja sitä pitkin voi  kävellen tutustua 
vanhoihin taigametsiin ja niiden talviekologiaan. Polun 
varrella on kota sekä pienten lasten Menninkäisten 
polku. 

“Oravat, kuukkelit ja tiaiset piilottavat syksyisin sapus-
kaa talven varalle. Kätköpaikkojaan ne eivät enää tal-
vella muista, mutta kun kaikki trokaavat ja jemmaavat 
eineet kullekin lajille tyypillisiin paikkoihin, niin jonkun 
kätkölle ruoanhakijat usein osuvat. ” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Varkaankurun	Velhopolku,	3,5	km
Luontokeskus Kellokkaan pihasta lähtevä rengasreit-
ti on merkitty vihrein velhomerkein. Toiminnallisten 
kohdeopasteiden johdattamana kulkija voi ryhtyä Var-
kaankurun taigametsän “pieneksi tutkijaksi”. Varkaan-
kurussa etelä ja pohjoinen kohtaavat. Rehevässä pu-
ronvarsilehdossa kasvaa kuusien, pihlajien ja tuomien 
katveessa väinönputkia ja pohjansinivalvatteja. Reitin 
varrella on laavu tulistelua varten. 

Maailman valtiaat
”Maailmassa on suhteellisen vähän muurahaislaje-
ja, mutta yksilöitä sitäkin enemmän: muurahaisten 
yhteispaino on suunnilleen sama kuin ihmiskunnan! 
Muurahaisten menestyksen salaisuus on huippuunsa 
kehitetty yhteiskuntaelämä – oikeastaan miljoonapäi-

nen yhteisö 
toimii kuin yksi, 
älykäs olento.

Orjuus, huija-
us, propagan-
da, matkimi-
nen, sosiaali-
loiset, maan-
tierosvous ja 
vangitseminen: 
siinä esimerk-
kejä ilmiöistä, 
jotka ovat muurahaisten arkipäivää. Muurahaisyhtei-
söjen ja ihmisten elämässä on paljon yhtäläisyyksiä!” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Seitakierros,	9	km
Seitakierros on Luontokeskus Kellokkaasta lähtevä 
kulttuuriaiheinen luontopolku, joka kiertää Kellostapu-
lin ympäri. Polku kertoo pohjoisten kansojen luonto-
suhteesta ja maailmankuvasta. 

“Entisaikaan käsitettä luonto ei ollut olemassa: ihmi-
nen ja luonto olivat niin yhtä, että luontoa ei mielletty 
omaksi, arkielämän ulkopuolella olevaksi kokonai-
suudeksi. Yhteinen piirre pohjoisen kulttuureille oli 
syvä kunnioitus elollista ja elotonta luontoa kohtaan. 
Esimerkiksi saamelaisten elämäntapaan kuului olen-
naisesti luonnonpalvonta, jonka näkyvin tapa oli seito-
jenpalvonta.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Luosu

Äkäslompolo

Ylläsjärvi

Ylläs

Aakenuksentie

Kit
tilä
ntie

Ko
lar
int
ie

M
uo
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tie

Kellokas SeitakierrosVelhopolku

Varkaankurun Velhopolku. Kuva: Maarit Kyöstilä
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Kesängin	luontopolut
Tähtipolku,	8	km
Kesänkitunturin maastoissa kiertävä Tähtipolku opas-
taa tarkkailemaan pohjoista taivasta. Polun varren 
opasteista löytyy tietoa revontulista ja tähdistä. Täh-
timerkein merkitty polku lähtee Kesänkijärven pysä-
köintialueelta ja kulkee Pirunkurun, Kesänkitunturin 
ja Tahkokurun kautta Nilivaaraan. Polun varrella ovat 
Kesänkijärven ja Tahkokurun laavut tulistelua varten.

Vega - tuleva Pohjantähti
”Mikään ei ole ikuista – eivät tähdet, eikä varsinkaan 
tähtien sijainti taivaankannella. Maapallon akseli on 
jatkuvassa liikkeessä. Tällä hetkellä maa-
pallon akseli osoittaa lähes pohjantähteä 
kohti – akselin suunta muuttuu kuitenkin 
jatkuvasti. Vuonna 14 000 Pohjantähden 
paikan onkin ottanut Vega.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo 
Taskinen

”Joka tähtää tähtiin, voi olla varma siitä, 
ettei saavuta päämääräänsä. Mutta hän 
voi olla myös varma siitä, että hän ylettää 
korkeammalle kuin se, joka tähtää pensaik-
koon!”  
Sir Philip Sidney

Hillapolku,	6	km
Kesänkijärven ympäri kiertävä Hillapolku 
esittelee kasvilajeja ja niiden sopeutumista 
pohjoiseen luontoon. Kesänkijärven polun 
pohjoispuolinen osa on sorastettu lasten-

rattailla ja avustajan kanssa pyörätuolilla kuljettavaksi. 
Kesänkijärvellä on laavu tulistelua varten, ja kaikki 
palvelurakenteet ovat esteettömiä. Järven eteläpuo-
len polku on juurakkoinen ja osin kulunut, joten se ei 
sovellu esteettömään retkeilyyn. Polku on merkitty 
hillamerkein.

Yötöissä
”Pohjoisuuden olennaisia piirteitä on se, että yö-päivä 
vaihtelu häviää lähes kokonaan. Monet pohjoisen 
kasvit, kuten hilla ovat sopeutuneet kesäyön valoisuu-
teen. Hillakin puurtaa läpi yön yhteyttämällä sokeria 
vuorokauden ympäri ja marjat kypsyvätkin aivan ete-
län serkusten vauhtia. 

Mitään hellettä hilla ei kuitenkaan kaipaa – päinvas-
toin se kärsii kuumuudesta. 
Säiden suhteen hilla on 
muutenkin nirso, sillä ku-
kinta-aikaiset sateet, tuulet, 
hallat tai koleus hyydyttävät 
hillasadon. Marjojen koko 
on riippuvainen pölyttäjän 
koosta: mitä isompi vieras 
sitä enemmän siitepölyä ja 
sen komeampi marja!” 
Taigametsä Life, teksti Pasi 
Tanninen ja Keijo Taskinen

Tähtipolku Pirunkurussa. Kuva: Maarit Kyöstilä

Tähtipolku

Hillapolku
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Aakenuksentien	luontopolut
Saivonkierros,		
3	km
Äkäslompolo - Kittilä 
-tien varresta lähtevä 
Saivonkierros on Äkäs-
jokivarren ja Äkässai-
von maisemissa kiertä-
vä luontopolku. Polun 
opasteissa kerrotaan 
metsä- ja vesiluonnon 
lisäksi polun varren 
historiallisista kohteista. 
Niitä ovat mm. mui-
naissaamelainen seita, 
sekä peräpohjalaiseen 
talonpoikaiskulttuuriin 
liittyvät kalkkiuuni ja 
niittyheinälato. Kalas-
tajallekin löytyy mielen-
kiintoista luettavaa. Pol-

ku on merkitty puutolpin, joissa on Saivonkierroksen 
merkki. Polun varrella on kota tulistelua varten.

Äkässaivo - Saivokansan asuinsija 
”Sana “saiwo” (saameksi sai’vâ) merkitsi Lars Leevi 
Laestadiuksen 1840-luvulla tekemien perinnetutki-
musten mukaan henkiolentojen asuinpaikkaa. Saivo 
sijaitsi järven pohjassa olevan reiän toisella puolella. 
Pohjan alla, reiän toisella puolella oli toinen järvi, 
mutta ylösalaisin. Uskottiin, että sen rannoilla asui ja 
eli saivokansa onnellista elämää, eläviin nähden päät 
alaspäin. Saivokansan kanssa oli mahdollista toimia 
yhteistyössä ja heiltä sai tarvittaessa apua, työkaluja 
tai karjaa. Saivon asukkaille saatettiin viedä lahjoja.” 
Vilmat, Venla Väisänen

Tulivuoripuisto,	1,5	km
Äkäslompolo - Kittilä -tien varresta lähtevä polku 
kertoo kallioperästä ja yli 2 miljardia vuotta sitten ta-
pahtuneista tulivuorenpurkauksista. Geologit puhuvat 
mereen purkautuneista laavoista, veteen kerrostu-
neesta tuhkasta ja kivettyneestä sorasta. Maastosta 
pystytään osoittamaan jopa tulivuoren purkausaukon 
paikka. Polun lähtöpaikalla on kota tulisteluun ja le-
vähtämiseen. 

“Vieressä vasemmalla näkyy vihertävä massamainen 

Saivonkierros

laavapatja, joka on syntynyt sulan kiviaineksen eli 
magman jähmettyessä maan pinnalla. Samoja mine-
raaleja sisältävää massamaista kiveä esiintyy tällä 
alueella myös juonikivenä eli diabaasina. Diabaasia 
on syntynyt, kun sula kiviaines ei ole päässyt tunkeu-
tumaan maan pintaan saakka, vaan se on jähmettynyt 
kallioperän rakoihin.

Pikku kallioissa kodan 
vieressä näkyy vaalei-
ta, pyöreitä täpliä, joita 
kutsutaan varioleiksi. 
Varioleja on useim-
miten laavapatjan tai 
juonen yläosassa, 
tyynylaavassa niitä on 
eniten tyynyn keskus-
tassa. Variolien syntyä 
ei tunneta tarkasti.”  
GTK - Geologinen tutki-
muskeskus

Äkäsjoki. Kuva: Maarit Kyöstilä
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Yllästunturin	luontopolut

Kiirunan	kieppi,	15	km
Luontokeskus Kellokkaan ja Ylläsjärven hiihtokeskuk-
sen kautta pyörähtävä luontopolku on merkitty kiiru-
nanjälki -merkein. Polun teemana on tuntureiden geo-
logia. Reitti kiertää jylhässä tunturimaastossa Ylläksen 
Keskisenlaen ympäri. Vaikuttavan Kellostapulin kurun 
kivikkoinen osuus on pitkostettu, joten kulkeminen on 
helppoa. Matkan varrella voi levähtää Kahvikeitaan ja 
Varkaankurun laavuilla. 

Rapakuntoisia kiviä
”Pakkanen on mahtava voima – tunturissa jopa kallio-
ta kovempi! Näyttöäkin asiasta löytyy: Ylläksen rinteitä 
peittävä vaikeakulkuinen kivikko eli rakka on syntynyt 
pakkasrapautumisen tuloksena.

Pakkasrapautuminen on niin hidas prosessi, että sitä 
on luonnossa vaikea havaita. Tuoreet halkeamat kalli-
ossa ja lohkareissa kuitenkin kertovat, että pakkasra-
pautumista tapahtuu koko ajan.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Saalistusjotos,	5	km
Saalistusjotos kertoo kuuden ”taisteluparin” kautta 
saaliiden ja saalistajien välisestä kamppailusta ja 
niistä konsteista, joita luomakunnalle on selviämis-
taistelua varten kehittynyt. Tassumerkein merkityn 
luontopolun lähtöpiste on Ylläsjärvellä Iso-Ylläksen 
hiihtokeskuksessa, ja sinne voi suunnistaa ravintola 
Taigan edestä. Ensimmäinen levähdyspaikka matkan 
varrella on Kahvikeitaan laavu.

Kiirunan 
kieppi

Saalistus- 
jotos

Haudassa ehtii levätä!
”Pikkiriikkisillä päästäisillä on vilkas aineenvaihdunta 
ja elintoiminnot: niiden sydän voi lyödä 1 300 kertaa 
minuutissa. Päästäiset tarvitsevatkin ruokaa jopa yli 
oman painonsa verran vuorokaudessa! Nälkään ne 
voivat kuolla kahdessa tunnissa. Nukkumaan ”nok-
kahiiret” eivät yleensä jouda, ottavat vain seisaallaan 
nokkaunet ennen kuin jatkavat kiihkeää menoaan.

Päästäiset ovat mitä hurjimpia petoja. Vertahyytävästi 
kiljahtaen ne hyökkää-
vät lähes painoistensa 
kovakuoriaisten ja liero-
jen kimppuun. Tarhassa 
nämä pelottomat pikku-
pirut ovat syöneet  jopa 
itseään monta kertaa 
suurempia rottia ja käär-
meitä!” 
Taigametsä Life, teksti 
Pasi Tanninen ja Keijo 
Taskinen

Huikeita tunturinäkymiä Kiirunankiepillä. Kuva: Maarit Kyöstilä
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Niesakeron	eräpolku,	2,7	km
Eräpolku sijaitsee 
kansallispuiston 
ulkopuolella Nie-
saselässä. Polun 
lähtöpaikka löytyy 
ajamalla Luosun 
kylästä Niesa-
kerolle johtavaa 
sivutietä n. 4 km. 
Matkan varren 
maisemat ovat 
erikoiset. Myrsky 

kaatoi Niesakeron vanhan metsän alkukesästä 1996. 
Vaaran yli pyyhkinyt tuuli kaatoi ikiaikaisen 
männikön kerralla kumoon. Osa rungoista ke-
rättiin talteen, ja osa jätettiin maahan lahopuu-
ta tarvitsevien eliöiden käyttöön.  

Puuviitoin merkitty 2,7 km:n pituinen eräpolku 
on Metsähallituksen ja Kolarin riistanhoitoyh-
distyksen suunnittelema ja rakentama. Polku 
esittelee vanhaa eräkulttuuria ja riistanhoitoa. 
Polun varrella näkee mm. linnun ansaliskun, 
karhunpesän ja ketun käpälälaudan. Uudesta 
eräkulttuurista kertovat metsäkanalintujen 

Ylläslompolon	
luontopolku

ruokinta-automaatit ja hirvitorni, josta avautuu kaunis 
näköala läheiselle Kerojärvelle. Reitin varrella on kota 
tulistelua varten. Polun huollosta vastaa Kolarin riis-
tanhoitoyhdistys. 

Ylläslompolon	luontopolku,	3	km
Polulle pääsee Ylläsjärveltä Kolariin menevältä tieltä, 
ja pysäköintialue on lähellä Ylläslompoloa. Noin 3 
km:n pituinen polku kulkee läpi vanhan kuusimetsän 
pienelle kauniille erämaalammelle. Luontopolun on 
suunnitellut ja toteuttanut Lapin ympäristökeskus, 
ja se on merkitty tolpin.  Reitin teemoina ovat niitty-
kulttuuri, vanhat metsät, suot ja linnut. Ylläsjärven 
kiertävä polkupyöräilyreitti kulkee lintutornin kautta, ja 

suoalueen poikki jat-
kuu pitkospuupolku 
Ylläsjärvelle. 

Ylläslompolon ran-
nalla on lintutorni, 
jonne pääsee myös 
pyörätuolilla. Polun 
varrella on kota tulis-
telua varten.

Niesakeron eräpolun kota. Kuva: Maarit Kyöstilä

Niesakeron	
eräpolku

2,7
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Pallastunturin	alueen	luontopolut
Vatikurun	luontopolku,	3	km
Polku lähtee Pallastunturin luontokeskuksen nurkalta. 
Polku kiertää lenkin Pallastuntureiden kupeella Vatiku-
rua seuraillen, ja sen varrella esitellään tunturiseudun 
elämää ja kulttuuria. 

Pulmunen, pälvilintu
”Pulmunen saapuu ensimmäisten pälvien aikaan 
ylimmille tuntureille, kiirunan kesänaapuriksi. Kansal-
lispuiston tunnuslinnulle Pallaksen kerot ovat eteläi-
simpiä pesimäympäristöjä.  Pulmunen on todellinen 
arktisten alueiden lintu. Se jättää kotiseutunsa vasta 
viimeisten muuttolintujen ja talven tulon myötä.”

Maailman meriä tiirailemassa
”Lapintiira pesii Lapissa, mutta talvehtii Etelämante-
reella. Sirosiipiselle linnulle kertyy lentomatkaa vuo-
dessa jopa 30 000 km! Lapintiira ilmeisesti nauttii yöt-
tömästä yöstä: aurinko ei laske sen kesäisillä pesimä-
paikoilla eikä myöskään eteläisillä talvehtimisalueilla!”

Pyhäjoen	luontopolku,	3,5	km
Polun lähtöpaikka on Pallaksentien varrella lähellä 
Pallasjärven rantaa, Pyhäjoen alajuoksulla. Polku esit-
telee Pyhäjokivarren erityisen rehevää lehtomaisen 
kuusikon eliöstöä. Pyhäjoen paikoin jylhät kalliorannat 
ja metsän vanha puusto luovat erityisen juhlavan tun-
nelman. 

Jokivarren lintuja
”Edessäsi olevassa 
metsikössä laulaa 
keväisin peukaloi-
nen. Jokia seuraile-
via metsäkielekkeitä 
myöten monet ete-
läiset lintulajit uskal-
tautuvat tavallista 
pohjoisemmas. Peu-
kaloinen kuuluu näihin tunnustelijoihin, jotka kuitenkin 
aniharvoin pesivät äärialueillaan.

Vaihteleva sekametsä on pyyn elinympäristöä kautta 
vuoden. Metson tavoin myös pyy elelee näillä korke-
uksilla pohjoisimmillaan. Kuukkeli ja tiaiset ovat täällä 
tavallisia tuttavuuksia.” 
Teksti: Metsäntutkimuslaitos, Tupu Vuorinen

Pallaksen	luontolatu,	3	km
Hotelli Pallaksen kulmalta lähtevä luontolatu esittelee 
tunturin talvista luontoa ja sen talvesta selviytymisen 
keinoja. 

Talvi parturoi puita
”Talvi ravistelee ankarimmin aivan hangen pinnassa. 
Viima kiidättää jääkiteitä, jotka kurittavat puiden run-
koja ja oksia. Tällä tavoin talvi niittää valtaosan lumen 
päälle pyrkivistä versoista.

Suurin talvinen uhka ei ole kylmyys, vaan kuivuus. 
Pakkaskuivuminen uhkaa varsinkin havupuita. Au-
rinkoisina kevättalven päivinä oksat ja neulaset läm-
piävät, ja kuiva tuuli haihduttaa niistä vettä. samaan 
aikaan lumipeitteen alla ei ole keväästä vielä tietoa-
kaan. Kun juuret eivät saa routaisesta maasta vettä 
latvapäähän, neulaset ovat vaarassa kuivua.” 
Teksti: Metsäntutkimuslaitos, Tupu Vuorinen

Pyhäjoen luontopolku

Vatikurun 
luontopolku

Karttapiirros: Tupu Vuorinen



Peurapolun viitoitusta. Kuva: Risto Korkalo

Levähdystasanne Jyppyrän polulla. Kuva: Risto Korkalo
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Ounastuntureiden	seutu	ja	Hetta
Pippovuoman	
suoluontopolku,		
10	km
Pippovuoman luontopolku 
tullaan linjaamaan uudel-
leen, eikä suolla kulkevaa 
pitkostusta ylläpidetä. 
Pitkostus on paikoin niin 
huonossa kunnossa, että 
kulkeminen on jopa vaaral-
lista. Pippoharjun laavu ja 
lintutorni ovat käytössä ja 
reitti sinne kulkee Pippojo-
kivartta. Polun lähtöpaikka 
on 0,5 km Ketomellan sil-
lasta etelään.

Peurapolku,	2	km
Peurapolku ei ole kansal-

lispuiston alueella, mutta se liittyy vahvasti alueen 
historiaan. Polku alkaa Tunturi-Lapin luontokeskuksen 
pihasta, ja se esittelee peuranpyyntiä. Polun varrella 
on useita vanhoja peuranhautoja sekä hangasaitaa. 
Polku on merkitty peurapatsaisiin kiinnitetyillä sorkan-
jäljillä. Polku on osa Hetan lähialueen reitistöä ja sitä 
pitkin pääsee mm. valaistulle kuntoradalle. 

Peurapolku
”Ikivanhojen verokirjojen mukaan Enontekiön alueella 
on ollut kolme lapinkylää eli siidaa: Rounala, Suontta-
järvi ja Peltojärvi. Alun perin lapinkylän asukkaat elivät 
riistalla ja kalalla, sillä poroja käytettiin vain kanto- ja 
vetojuhtina. Tärkein riistaeläin oli villipeura, jonka kan-
nan vaihtelu sääteli lapinkylän väkilukua.

Lapinkylässä 
asui noin kym-
menen perhettä. 
Lapinkylä hallitsi 
omia metsästys-
maitaan ja kala-
vesiään. Alueen 
rajat oli tarkoin 
määritelty ja 
usein maastoon 
merkitty. Lapin-
kylän asukkaat 

vaihtoivat asuinpaikkoja vuodenaikojen mukaan. Vuo-
denaikaismuutot noudattelivat peuralaumojen liikkeitä, 
joskin myös mm. polttopuun saanti ja kala-apajat vai-
kuttivat asuinpaikan valintaan.

Kullakin perheellä oli perinteisinä asuinpaikkoina omat 
kevät-, kesä- ja syyskentät, mutta talveksi kokoonnut-
tiin yhteiseen talvikylään. Talvikylässä käytiin käräjät, 
solmittiin avioliitot ja pidettiin markkinat.” 
Teksti: Ismo Korteniemi

Jyppyrän	polku,	1,6	km	
lähtee Tunturi-Lapin luontokeskuksen pihasta ja sitä 
pitkin pääsee Jyppyrävaaran laella sijaitsevalle näkö-
alapaikalle. Polku on merkitty punaisilla aurinkomer-
keillä ja sen varrella on portaita sekä levähdyspaikka. 
Polun kohdeopasteissa kerrotaan alueen historiasta: 
juhannuksenviettotavoista ja seitakivistä. Takaisin voi 
palata eri reittiä pitkin. Jyppyrän polku on osa Hetan 
lähialueen reitistöä. Jyppyrän laella on näköalakota 
tulistelua ja 
levähtämis-
tä varten. 

Pippovuoman pitkoksia.  
Kuva: Maarit Kyöstilä



Vaeltaen	vaaroilla	ja	tuntureilla
Kansallispuistossa pääsee neljälle pitkälle vaellusreitille: 
Hetta - Pallas (55 km), Ylläs - Olos  
(54 km), Ylläs - Pallas (72 km) ja Ylläs - Levi (50 km).

Hetta	-	Pallas	-reitti,	55	km
Hetta - Pallas -reitti on Suomen vanhin ja yksi suosi-
tuimmista retkeilyreiteistä. Se linjattiin jo vuonna 1934.

Reitin	varrelta	löytyviä	palveluita:
● yrittäjien ylläpitämä venekuljetuspalvelu Ounas- 
järven yli. Tarjolla on myös autonsiirtopalvelu  
Hetasta Pallastunturille ja päinvastoin.

● päivätupa Pyhäkeron juurella, latukahvila kevään  
hiihtosesongin aikana

● autiotupa Sioskurussa (16 hlöä)

● varaustupa Sioskurussa (8 hlöä)

● autiotupa Tappurissa (8 hlöä)

● autiotupa Pahakurussa (6 hlöä)

● autiotupa ja sauna Hannukurussa (16 + 16 hlöä),  
lisäksi kota tulisteluun

● varaustupa Hannukurussa (12 + 12 hlöä)

● kota eväiden syöntiin ja tulisteluun Suaskurussa

● autiotupa Montellilla (4 hlöä)

● autiotupa Nammalakurussa (16 hlöä)

● varaustupa Nammalakurussa (8 hlöä)

● sesonkiaikoina Nammalakurussa on kotakahvila

● kota tulisteluun Rihmakurussa

Hannukurun autiotupa. Kuva: Maarit Kyöstilä
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Ylläs	-	Rauhala	-	Pallas	-reitti,		
72	km
Maisemallisesti kaunis, vuoroin metsässä risteilevä ja 
vuoroin keroille kiipeävä reitti on vasta merkitty ja lin-
jattu uudelleen maastoon. Reitillä kulkijan on otettava 
teltta mukaan, koska autiotupia ei ole ja muutkin pal-
velurakenteet ovat vasta suunnitteilla. Pitkoksia ei siis 
kaikkialla ole, joten jalkineiden on kestettävä märkien 
kohtien ylitys. Reitin koko pituus on n. 72 km, josta Yl-
läs - Rauhala 50 km ja Rauhala - Pallas 22 km.  Reitti 
on merkitty oranssein maalimerkein. 

Reitille voi lähteä Ylläkseltä Luontokeskus Kellokkaas-
ta tai Pallakselta Pallastunturin luontokeskuksesta. 
Kellokkaasta lähdettäessä laskeudutaan Varkaanku-
rua pitkin Kesänkijärvelle. Järven länsipään kautta 
kuljetaan Kesänkitunturin länsireunaa Hangaskurulle. 
Hangaskurun laavulta jatketaan Kolmentunturin ku-
ruun Kotamajalle, jossa on talvisesonkina avoinna 
oleva kahvio. 

Kotamajalta käännytään luoteeseen ja kuljetaan Py-
hätunturin ja Kukastunturin välistä kurua Äkäsjokivar-
teen. Äkäsjoen läheisyydessä kuljetaan kohti pohjoista 
ja saavutaan ensin Äkässaivon rotkojärvelle ja sitten 
Peurakaltiolle. Peurakaltiolta kuljetaan Äkäskeron hui-
pun kautta pohjoiseen. Äkäsjärven itäpuolen kerojen, 
Mustakeron, Kolvakeron ja Kesälaen kautta saavutaan 
Jerisjärven itärannalla sijaitsevaan Rauhalan kylään. 

Rauhalasta jatketaan kylän pohjoispuolitse pohjoiseen 
kulkien alussa pitkin tunturien alarinteitä. Anuntinvuo-
man jälkeen reitti siirtyy korkeammalle kulkien ensin 
Koivakeron ja sitten Keimiöjärven itäpuolella olevan 
Mustakeron kautta. Mustakeron autiotuvan jälkeen 
kuljetaan Lommoltunturin länsirinnettä kohti Pallastun-
tureita. 

Reitin	varrelta	löytyviä	palveluita:	
● Hangaskurun laavu

● Kotamajalla kota tulistelua varten, talvella kahvio 

● kaksi autiotupaa: Pahtavuoma (3 hlöä) ja Pahtavuo-
ma II (2 hlöä)

● Keimiöjärvellä päivätupa ja vuokratupa

● autiotupa Mustakerolla (5 hlöä)

Ylläs	-	Levi	-	reitti,	50	km
Reitin lähtöpaikka on Luontokeskus Kellokas Äkäs-
lompolossa tai Sirkan kylä Kittilässä. Reitti on merkitty 
oranssinvärisin maalimerkein ja risteyksissä on viitat. 
Kosteat kohdat on pitkostettu. 

Kellokkaasta lähdettäessä laskeudutaan Varkaanku-
rua pitkin Kesänkijärvelle. Järven länsipään kautta 
kuljetaan Kesänkitunturin länsireunaa Hangaskurul-
le. Hangaskurun laavulta jatketaan Kolmentunturin 
kuruun Kotamajalle, jossa on talvella avoinna oleva 
kahvio. Kotamajalta jatketaan pitkin Lainion ja Pyhä-
tunturin välistä kurua Pyhäjärven eteläpäässä olevalle 
autiotuvalle. Pyhäjärven rannassa on tulistelua varten 
myös Vareskota ja Pyhäkota. 

Pyhäjärveltä reitti kulkee Aakenustunturin alarinteitä 
pitkin Äkäslompolo - Kittilä -tielle. Aakenusjoen yli 
vievän sillan jälkeen saavutaan soratietä pitkin Aa-
kenusjärven kodalle. Sieltä jatketaan Homevaaran 
kautta Muusan päivätuvalle ja Pyhä- ja Kätkätunturin 
pohjoispuolisessa metsämaastossa kulkien saavutaan 
Sirkan kylään. 

Reitin	varrelta	löytyviä	palveluita:
● Hangaskurun laavu

● Kotamajalla kota, talvella kahvio

● Pyhäjärven autiotupa

● Vareskota tulisteluun

● Pyhäkota tulisteluun

● Kalliokosken kota

● Aakenusjärven kota

● Muusan päivätupa
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Ylläs	-	Olos	-reitti,	
54	km
Lähtöpaikkana on Luontokes-
kus Kellokas tai Olostunturin 
matkailukeskus. Reitti on 
merkitty oranssinvärisin maa-
limerkein ja risteyksissä on 
viitat. Kosteat kohdat on pit-
kostettu. Kellokkaasta lähdet-
täessä kuljetaan Ylläs - Levi 
reitin mukaisesti Kotamajalle. 
Kotamajalta käännytään 
luoteeseen ja kuljetaan Pyhä-
tunturin ja Kukastunturin vä-
listä kurua Äkäsjokivarteen.

Äkäsjoen läheisyydessä 
kuljetaan kohti pohjoista ja 
saavutaan ensin Äkässaivon 
rotkojärvelle ja sitten Peura-
kaltiolle. Peurakaltiolta kulje-
taan Äkäskeron länsipuolitse 
Äkäsmyllylle, jossa myllykah-
vio on avoinna sesonkeina. 
Äkäslompolo -Muotkavaara 
-tien ylityksen jälkeen jat-
ketaan metsämaastossa. 
Pahtavaaran, Kuusikonmaan 
ja Juuvanrovan autiotupien sekä Tammikämpän päi-
vätuvan kautta saavutaan Olostunturin pohjoispuolen 
kautta Oloksen matkailukeskukseen. 

Reitin	varrelta	löytyviä	palveluita:
● Hangaskurun laavu

● Kotamajalla kota, talvella kahvio

● Kutujärven niittypirtti, päivätupa

● Peurakaltion kahvila on avoinna kevättalvella.

● Äkäsmyllyn kahvio on avoinna sesonkiaikoina.

● Metsä-Ruonajärven laavu

● Pahtavaaran autiotupa

● Kuusikonmaan autiotupa

● Juuvanrovan autiotupa

● Tammikämpän päivätupa

● Tunturijärven laavu
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5 Etelän ja pohjoisen kohtauspaikka

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on Suomen kol-
manneksi suurin kansallispuisto. Sen pinta-ala kaksin-
kertaistui, kun Pallas - Ounastunturin kansallispuisto 
ja Ylläs - Aakenuksen suojelualue yhdistettiin. Tuntu-
rijonon eteläisin huippu, Yllästunturi, jää laskettelurin-
teineen kansallispuiston ulkopuolelle. Koko kansallis-
puiston korkein laki on Pallastuntureiden Taivaskero, 
joka yltää 807 metrin korkeuteen. Pohjoisessa mai-
semaa hallitsevat loivasti kumpuilevat ylänkömäiset 
Ounastunturit.

Luonnonmaantie-
teellisesti Pallas 
- Yllästunturin 
kansallispuisto 
sijaitsee Perä-
Pohjolan, Metsä-
Lapin ja Tunturi-
Lapin rajamailla, 
ja se on elinym-
päristöiltään mo-
nimuotoinen ja 
mielenkiintoinen. 

Tuntureilla ja metsissä kohtaavat eteläiset ja pohjoiset 
lajit. Samoilla seuduilla on vaihtunut myös vanha perä-
pohjalainen maanviljelyskulttuuri pohjoiseksi poronhoi-
tokulttuuriksi.

Kuvauksellisen kauniit Pallastunturit on valittu yhdeksi 
Suomen kansallismaisemista.Tunturien siluetti on lä-
hes aina läsnä, ja reitit ohjaavat kulkijan puiston kau-
neimmille näköalapaikoille. 

Suurtunturien	kansallispuisto	
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa suojellaan 
huomattava osa Länsi-Lapin suurtunturiketjusta ja sitä 
ympäröivistä luonnontilaista metsistä ja soista. Tun-
turiketjua on kansallispuistossa lähes sata kilometriä. 
Ounastunturit muodostuvat Suomen tunturien yleisim-
mistä kivilajeista: kulutusta kestävästä kvartsiittista ja 
graniitista. Pallastunturin kerot ovat amfiboliittia.

Tuntureilla havumetsä ulottuu noin 400 - 500 metrin 
korkeuteen merenpinnasta. Sen yläpuolella tunturi-
koivikko kehystää kapeana vyöhykkeenä puutonta 
paljakkaa, jossa viihtyvät enää tuntureiden sitkeät 
varpukasvit, kuten pohjanvariksenmarja, riekonmarja 
ja sielikkö sekä tuulisilla lakialueilla uuvana. Karujen, 
laajojen tun-
turikankai-
den vasta-
painona ovat 
kurujen re-
hevät puron-
varsilehdot 
saniaiskas-
vustoineen.

Kansal-
lispuiston 
lintulajisto 
on erityisen runsas. Keväällä ensimmäisten muuttolin-
tujen joukossa saapuu puiston tunnuslintu, pulmunen. 
Kesäisin puiston alueelta voi tavata jopa 150 lintulajia. 
Talven hiljaista luontoa elävöittävät avotuntureiden 
kiirunat, tunturikoivikon riekot sekä metsäalueella viih-
tyvät kuukkelit, pyyt, käpylinnut ja lapintiaiset.

Kadonneet	Alpit
”Kesänkitunturi, kuten muutkin Ylläksen lähialueen 
tunturit, syntyi vuorijonopoimutuksessa noin 1,9–1,8 
miljardia vuotta sitten. Tänään tästä muinoin Alppien 
veroisesta vuoristosta on jäljellä enää jäännökset, joi-
ta me ihailemme tuntureina.

Jää	peitti	Ylläksen
Ylläksen alue, kuten koko pohjoisin Eurooppa, peittyi 
viimeisen jääkauden aikana lähes kolme kilometriä 

Pallastunturit Outtakalta. Kuva: Olli Autto

Lapinvuokko. Kuva: Olli Autto

Riekonmarjan ruskaa. Kuva: Olli Autto
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paksun mannerjään alle. Ilmaston viilenemisen tu-
loksena talvisin satanut lumi ei sulanut kesällä vaan 
kerrostui vuosien saatossa jääksi. Ilmaston lämmettyä 
mannerjää suli ja sen reuna perääntyi Ylläkseltä lou-
naaseen noin 10 100 vuotta sitten 

Peräytyvä jäätikkö patosi taakseen sulamisvesistä 
syntyneitä jääjärviä. Yli 9 000 vuotta sitten Länsi-Lapin 
alueella sijaitsi Muonion jääjärvi. Se ulottui eri vaiheis-
saan Muonion pohjoisosista Ylläkselle asti. Muonion 
jääjärven vedet laskivat viime vaiheessa Kesänkijär-
ven kautta itään. Tämän purkauksen jäljet näkyvät yhä 
Lainiojoen laaksossa, jonne jäätikköjoen kuljettamat 
maa-ainekset kasautuivat.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Kovaa	peliä	tunturissa
”Kasvien elintilapelissä maaperä ja ilmasto määräävät 
suurelta osin sen, missä kasvit kasvavat. Tuuli sekoit-

taa pakan ja 
lumi jakaa 
kortit pöy-
tään. Kasvi-
en kohtalo-
na on tyytyä 
kortteihinsa 
ja pelata niil-
lä toisiaan 
vastaan par-
haan kykyn-
sä mukaan. 

Tuuli ja-
kaa lumen 
vuodesta 

toiseen saman mallin mukaan: kinokset ja paljaat 
tuulenpieksämät löytyvät omilta paikoiltaan. Varsinkin 
keskitalvella tuuli useimmiten puhaltaa tuntureiden 
huiput lumettomiksi. Alemmaksi mennessä lumipeite 
paksunee: pohjois- ja itäpuolen notkoissa lumikinokset 
saattavat sulaa vasta myöhään heinäkuussa.

Ero vuoden keskilämpötilassa lumipeitteettömän ja 
vain muutaman kymmenen metrin päässä olevan lu-
menviipymän välillä voi olla samanlainen kuin Oslon ja 
Rooman välillä! Kasvien kasvukauden pituudessakin 
ero voi olla jopa 100 vuorokautta.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Pienvedet	-	
taigametsän	helmet
”Taigametsien kangas- ja suo-
maastoon tuovat vaihtelua ja 
virkistystä pienvedet: lähteet, 
purot ja norot, lammet ja pik-
kujärvet. Kaikilla näillä on suuri 
merkitys lajistollisen monimuo-
toisuuden ylläpitäjinä. Pienve-
sien läheinen mikroilmasto on 
kostea ja lämmin. Tämä luo 
elinmahdollisuuksia lajeille, jot-
ka eivät muualla  menestyisi! 

Riemullisesti kurvaileva puro 
on joen pikkuveli! Puron vesi 
on happipitoista, koska matala 
liikkuva vesi on jatkuvasti tekemisissä ilman kanssa. 
Puro luo ympärilleen miellyttävän pienilmaston, joka 
on viileä, tuuleton, varjoisa ja kostea. Tätä vaikutusta 
lisää se, että purouoma on usein pensaiden ja puiden 
varjostamissa painanteissa.

Lähteessä pohjavesi virtaa maa- tai kallioperästä pin-
nalle. Lapissa lähdettä kutsutaan kaltioksi tai hetteek-
si. Hetteet poikkeavat avolähteistä siten, että niissä 
vesi tihkuu hajanaisesti maanpinnan  läpi muodosta-
matta selvää avonaista vesipintaa.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Veden	ja	jään	pitsikäsityö
”Pohjois-Suomessa haihdunta on vuotuista sademää-
rää pienempi, mikä on aapasuon synnyn edellytys. 
Vetisyys ja kevättulvat estävät allasmaisilla aapasoilla 
turvetta tehokkaasti muodostavien rahkasammallajien 

Sammalvarpio, vaivaispaju, närvänä ja tina- 
jäkälä. Kuva: Tapani Vartiainen

Vatikurunoja. Kuva: Olli Autto
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kasvua. Eteläisen Suomen keidassuot ovat sen sijaan 
karuja, paksuutta kasvavia rahkasammalkakkuja.

Aapasuon pinnan kuivat jänteet ja märät rimmet ovat 
saaneet alkunsa noin 3 000 vuotta sitten viileällä ja 
kostealla ilmastokaudella. Suon pinnan irtonainen 
materiaali kertyi kevättulvien vaikutuksesta veden 
virtailua vastaan suuntautuviksi valleiksi. Korkeuserot 
kasvoivat nykyiselleen turvetta tuottavien kasvien val-
lattua jänteet.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Kasvien	kultakaivos	
”Pienialaiset letot ovat rehevimpiä suotyyppejä. Letto-
suot ovat kalkkipitoisia ja siksi happamuus on vähäis-
tä. Letot syntyvät usein lähteistä, minkä takia letolla 
on liikkuvaa, jatkuvasti ravinteista ja hapekasta vettä. 

Letot ovat usein 
avoimia ja niiden 
pintakasvillisuus 
on matalaa. Osa 
uhanalaisista 
lettokasveista ei 
menesty muualla, 
sillä ne ovat heik-
koja kilpailijoita ja 
häviävät siksi pian, 
jos kasvillisuus esi-
merkiksi ojituksen 
vuoksi sulkeutuu.

Monipuolisen kasvilajiston aatelistoa ovat uhanalaiset 
lettorikko ja tikankontti. Sammalkerroksessa hehkuu 
useimmiten kultasammal. Leton näkyviä ruohoja ovat 
vilukko ja hyväntuoksuinen lääte.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Taigametsän	tarinoita
”Kansallispuiston vanhat metsät ovat läpi pohjoisen 
Euraasian ulottuvan taigametsävyöhykkeen läntisintä 
osaa.Täkäläiset havumetsät ovat siis Länsi-Euroopan 
mittakaavassa todella arvokkaita! 

Taigametsät ovat havupuiden valtakuntaa. Lännessä 
vuorottelevat jylhät kuusikot ja  männiköt, itäisellä tai-
galla metsiä muodostavat lisäksi lehtikuusilajit. Taiga-
metsät  käsittävät noin neljänneksen koko maapallon 
metsäpinta-alasta.

Ei	savua	ilman	tulta
Havupuuvaltaisten taigametsiemme alkuperäiseliös-
töstä suurin osa on  sopeutunut elämään luonnonvoi-
mien muovaamassa metsämosaiikissa. Tärkein mosa-
iikin muodostaja on ollut metsäpalo. 

Metsämme ovat palaneet säännöllisesti 100-200 vuo-
den välein. Osia alueista on jäänyt aikojen kuluessa 
palojen ulkopuolelle. Tällaisia kulonkiertämiä alueita 
voivat olla esimerkiksi suosaarekkeet. Metsäkään ei 
aina palanut täysin, vaan usein jäi henkiin vanhoja 
puita, ”aarnioita”. Tällaiset ”äitipetäjät” ovat vanhojen 
metsien timantteja. 

Tarkkaavainen kulkija voi huomata metsäpalojen 
merkkejä, mustuneita palokoroja puissa, maassa loju-
vissa rungoissa tai kannoissa.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Nuuhkaise	taigaa
”Hengittäessäsi vanhan taigametsän ilmaa huomaat, 
että tuoksut ja ilman laatu ovat omanlaisensa. Vanho-
jen metsien arvokas kasvi- ja sienilajisto perustuu kos-
teaan pienilmastoon, jossa viihtyvät erityisesti jäkälät, 
sammalet ja käävät. 

Selvimmin aarniometsän pienilmastosta ovat riippu-
vaisia varjokallioiden uhanalaiset jäkälät. Vanha metsä 
on tuoreilla kankailla lahojen lehtipuiden kirjavoimaa 
kuusikkoa ja kuivilla kankailla puolestaan vanhat aihki-
männyt hallitsevat maisemaa.

Pintakasvillisuus on syvällä metsän sydämessä niuk-
kaa. Majesteetillisen korkeat männyt ja kuuset kurkot-
tavat taivaalle muodostaen kuin kruunun Äiti Maalle. 
Lahopuuta on paljon ja sekaan mahtuu havupuiden 
lisäksi myös lahoja koivuja, haapoja ja raitoja. Niihin 

Lettorikko. Kuva: Heikki Eeronheimo

Aihkipetäjikköä Pyhäjärvi-Kotamaja -reitillä. Kuva: Maarit Kyöstilä
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kätkeytyy lajistollinen aarre – lahottajien jalo joukko, 
josta monet ovat uhanalaisia lajeja.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen.

Pajulinnun	valtakunta
”Kolme lajia tunnistamalla hallitset valtaosan Pallas-
Yllästunturin linnustoa: linjalaskentojen perusteella pa-
julintuja, järripeippoja ja leppälintuja on nimittäin noin 
60 % alueen linnuista! 

Lähes joka kolmas (29 %) laskennoissa havaittu lintu 
oli pajulintu. Järripeippoja oli 23 % linnuista. Järripei-
pon eteläisempi vastine peippo hävisi pohjoiselle ser-
kulleen murskaavasti: alueen linjoilla havaittiin jokaista 
peippoa kohti 47 järripeippoa!

Alueen soiden yleisimpiä lajeja ovat liro, taivaanvuo-
hi ja keltavästäräkki. Tuntureilla asustaa kiirunoita, 

pulmusia, 
kivitaskuja, 
kapustarintoja 
ja niittykirvisiä. 
Lapin erämaille 
tunnusomaisista 
lajeista alueella 
pesivät myös 
mm. joutsen, 
metsähanhi, 
kurki, tilhi ja 
koskikara.

Ronkeli	sinipyrstö
Linnuston kannalta erityisen merkittäviä ovat alueen 
laajat vanhat metsät. Niiden suojassa elää lukuisia 
vanhan metsän lajeja, kuten maakotkia, metsoja, ter-
vapääskyjä, pohjantikkoja, kuukkeleita, lapintiaisia ja 
taviokuurnia.

Alueen metsien arvoa todistaa sinipyrstö – tämä itäi-
nen laji nimittäin kelpuuttaa elinpaikakseen vain kaik-
kein parhaat vanhat metsät. Reheviltä puronvarsilta 
voit löytää myös toisen lintuharrastajia kiinnostavan 
harvinaisuuden, virtavästäräkin.

Pyrähteleviä	paikkalintuja
Pyy on pariuskollinen paikkalintu. Se majailee koko 
vuoden omalla 2–15 hehtaarin elinpiirillään. Pyy on 
puhdasverinen sprintteri: lyhyet pyrähdykset sujuvat 
vauhdilla, mutta matkalentäjäksi töyhtöpäästä ei ole. 
Pyyn voi bongata vaikkapa Varkaankurun Velhonpo-
lulta.

Toinen tiiviisti vuodet ympäriinsä elinalueellaan py-
syttelevä lintu 
on vanhojen 
metsien ääne-
tön lehahtelija, 
kuukkeli. Tämä 
saamelaisten 
onnenlintu on 
Ylläksen alueen 
yleisin varislin-
tu. Kaikkiruokai-
sena uteliaana 
lintuna se tar-
kistaa retkeilijän 
taukopaikan tähteiden toivossa. Syksyllä kuukkelit ke-
räävät ja kätkevät vimmaisesti varastoja pitkän talven 
varalle.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Kotkan	poikii...
”Ympärivuoden kotitilaansa asuttavalle maakotkapa-
rille ei mikään pieni tontinpala elämiseen riitä, tiluksia 
on oltava 100-300 neliökilometriä. Erämaiden lintuku-
ningaspari voi hallita aluettaan vuosikymmeniä, sillä 
eläintarhassa kotka on elänyt miltei satavuotiaaksi!

Muhkeassa kekopesässä varttuvalla kotkanpoikasella 
on edessään pitkä taival ennen kuin siitä tulee van-
hempiensa kaltainen ilmaherra. Ensin sen on opittava 
maailman tavoille, sillä sukukypsäksi kotka tulee vasta 
4-5 vuotiaana. Silloin sen on löydettävä itselleen elin-
ikäinen kumppani ja sovelias vapaa alue asutettavak-
si. Tämän jälkeen kotkat voivat aloittaa jokakeväiset 
taiturimaiset soidinlentonsa.” 
Taigametsä Life, teksti Pasi Tanninen ja Keijo Taskinen

Kiirunoita rivissä. Kuva: Olli Autto

Pulmunen rakassa. Kuva: Olli Autto

Kuukkeli. Kuva: Olli Autto
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6 Lappilaisia kulttuureja
Lapin asukkaat ovat suvuiltaan saamelaisia, suomalai-
sia tai heidän yhteisiä jälkeläisiään. Lapin kulttuurien 
rikkaus ja yhteys Lapin luontoon näkyy yhä murtees-
sa, puheessa, sanoissa ja jokapäiväisessä elämässä. 
Lappilaiset ovat ylpeitä juuristaan ja perinteistään.

“Monet lapinkävijät, erämiehet ja uudisasukkaat joutui-
vat kosioretkille rikkaiden porolappalaisten tyttäriin ja 
saivat lapinsukua pirttiinsä. Joskus taas lannanmies-
ten tyttäret mielistyivät koreapukuiseen tunturienkier-
täjään ja menivät heidän kiertolaistoverikseen. Näiden 
jälkeläiset saatuaan lannanverta suoniinsa sitten 
vähitellen lantalaistuivat ja rupesivat viimein etelästä 
tulleiden tavalla elämään kiintonaisissa asumuksissa. 
Siksipä näkeekin nykyisessä Peräpohjan väessä use-
asti monia tunturikansan piirteitä.” 
Samuli Paulaharju: Lapin muisteluksia. WSOY 1977, s. 14.

Luontokeskuksissa	kulttuuria	ja	
luontoa	
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston luontokeskusten 
näyttelyt kertovat Lapin kulttuurien synnystä ja suh-
teesta ympäröivään luontoon.

Tunturi-Lapin	luontokeskus
Tunturi-Lapin luontokeskuksen Vuovjjuš - Kulkijat 
-näyttely kertoo tarinan paimentolaissaamelaisista, 
tunturialueen luonnosta sekä porojen ja paimentolais-
ten vuotuisesta matkasta Metsä-Lapista Jäämeren 
rannalle ja takaisin.

Jään	aika
”Saamelaisten esi-isät ovat saapuneet Pohjois-Fenno-
skandiaan Ruijan rannikolle lounaasta, pitkin Norjan 
rannikkoa. Nämä ihmiset olivat kalastajia ja merinisäk-
käiden pyytäjiä.

Ruijan väestö asui pitkään lähes pelkästään ranni-
kolla, koska sisämaata peitti jäätikkö ja se oli jäätikön 
sulettuakin varsin karua.

Suomi taas asutettiin etelästä ja kaakosta, ja väestöä 
siirtyi myös pohjoiseen aina lähes Ruijan rannikolle 
asti. Enontekiöllä tiedetään olleen asukkaita jo 7500 - 
7000 eKr.

Saamelaisalueiden kulttuurit kehittyivät omiin suun-
tiinsa, mutta niiden taustalla on yhteinen esihistoria. 
Asukkaita on saapunut eri suunnista ja eri vaiheissa.

Peuran	aika
Jäämeren rannikon väestö sai elantonsa meren nisäk-
käiden pyynnistä ja kalastuksesta. Asukkaat alkoivat 
käyttää sisämaata ja pyytää peuraa vasta tuhat vuotta 
myöhemmin, jolloin jäätikkö oli sisämaasta jo sulanut.

Nykyisen Enontekiön alueella asuneet ovat olleet 
lähes aina peuranpyytäjiä. Vasta poronhoito syrjäytti 
peuranpyynnin keskiajalta lähtien. Tätä ennen peuran-
pyynnillä oli ollut lähes 9000-vuotinen historia. Vaikka 
muualla Lapissa kalastuksella on ollut merkittävä 
osuus ja vaikka historialliset lähteet ovat korostaneet 
kalastuksen merkitystä, ovat täällä asuneet lähes aina 
saaneet ravintonsa peurasta.

Poron	aika
Varhaisin historiallinen tieto Skandinavian poronhoi-
dosta on noin vuodelta 870 jKr. jolloin norjalainen 
Ottar itse omisti 600 ostamatonta poroa ja kuusi 
houkutusporoa. Porot olivat saamelaisten hoidossa 
Hålogalannissa. Poroja on kuitenkin hoidettu jo huo-
mattavasti aikaisemmin. Peurojen vähetessä porojen 
määrää lisättiin. 

Koko siida (saam. ’siida’, lapinkylä, porokylä) seurasi 
porolaumaa keväällä pohjoiseen tuntureille ja syys-
talvella kohti havumetsäaluetta etelään, ja kaikki elä-
miseen tarvittava kuljetettiin mukana. Siidan jutaessa 

Perusnäyttelyn talvikodassa. Kuva: Arja Hartikainen
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raitoja oli useita ja yhdessä raidossa saattoi olla tois-
takymmentä vetoporoa.” 
Teksti: Nils-Henrik Valkeapää, Vuovjjuš -näyttelyn käsikirjoi-
tus 2006.

Kellokas
Luontokeskus Kellokkaan Meän elämää näyttely ker-
too tarinan tunturikylien ja Väylän varren elämästä ja 
kulttuurista sekä luonnosta, josta se ammentaa voi-
mansa ja hyvän tuulensa.

Tornionlaakson	kulttuuri	-	Meän	elämää
”Luonnossa olemisen muotoja leimaa edelleen tietty 
käytännöllisyys ja ainakin näennäinen hyötynäkökul-
ma – eihän sinne nyt noin vain, huvikseen… 

Toisaalta näyttelyssä halutaan korostaa, ettei alue 
erämaisuudestaan huolimatta ole koskaan ollut syr-
jäistä ja eristäytynyttä periferiaa, vaan osa vireää ja 
virkeää Tornionlaakson kulttuuripiiriä, ja yhteydet rajan 
yli ovat olleet luontevat ja vilkkaat. Uutuudet ovat kul-
keneet alueelle nopeasti ja kauaskin on ollut helppo 
lähteä, Amerikkaa myöten. 

Näyttelyn punainen lanka on siksi vesi, joka nämä 
elinpiirit yhdistää - aina Kellokkaan viereisten tuntu-
rien latvapuroista suurelle Väylälle, Tornionlaakson 
napanuoralle. Aivan kuten vesi aikoinaankin on ollut 

se kulkuväylä, 
jota pitkin ihmi-
set ja sitä myötä 
vaikutteet ja kult-
tuuripiirteet ovat 
kulkeneet. Näin 
maisematien 
aikakaudella kun 
voi matkailijan 
olla vaikea ta-
juta, ettei Ylläs-
järven ja Äkäs-
lompolon välillä 
ole aiemmin ollut 
kovin tiiviitä yh-
teyksiä – välissä 
kun on korkeat 
tunturit eikä ve-
sitietä! Tämähän 
kuuluu kylien 
murteissakin.

Kulttuuri tai ihmisnäkökulma ei näyttelyssä ole irralli-
nen, luonnonarvot unohtava ja ohittava asia, vaan se 
on tiukasti kiinni luonnossa ja myös sen säilyttämi-
sessä. Paikallista kulttuuria ei esitetä ihanteellisena 
ja luontosuhteeltaan ongelmattoman harmonisena, 
vaan luonnonkäytöstä on aina ollut seurauksensa ja 
luonnossa näkyvät jälkensä, joiden suhdetta hyötyihin 
pitänyt pystyä arvioimaan, ihan niin kuin tänäkin päi-
vänä. 

Itse asiassa pääsemme paremmin kiinni kävijöiden 
omaan luontosuhteeseen ja luontoon vaikuttaviin 
arjen valintoihin, kun emme esitä luontoa erillisenä, 
kansallispuiston rajojen takana suojassa olevana re-
servaattina, vaan jatkuvana, muuttuvana prosessina, 
johon meidän ihmisten valinnat vaikuttavat. 

Nykyajan tapa elää luonnosta on matkailu, joka on 
nostanut kansallispuiston aivan uudenlaiseen arvoon 
myös paikallisten silmissä – koskemattoman luonnon 
säilyttäminen ei enää olekaan este elinkeinolle, vaan 
myyntivaltti ja voimavara. Sama luonto elättää edel-
leen. 
Darja Heikkilä, johdanto Meän elämää näyttelyyn ja käsikir-
joitukseen 2007

Tunturi
”On se komea tuo tunturi, jotenki niin ikunen. Aamus-
ten sen aina kattoo ikkunasta, se on niinko lämpömit-
tari. Sitä tullee niin tylseä olo, josson kolmekki päivää 
poissa silmistä. 

Muutenhan son ennen ollu enämpi niinko tielä. Ei sole 
paljon näijen Ylläksen kylittenkhään väliä kulettu ko on 
vuori välissä. Aatteleppa ittekki, huviksheen kukhaan Meänkielipeli. Kuva: Maarit Kyöstilä.

Nukkevitriini Meän elämää -näyttelyssä. Kuva: Maarit Kyöstilä
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joutanu pystöseinää kiipeämhään, ollu mithään hissiä. 
No poroitten takia tieten jokku pakosti.

Nykysten sitä tieten laskettellee ittekki, jos on joutilas-
ta aikaa, kläpit varsinki. Ja tuo maisematie son tehny 
rohki paljon, hyähän sielton kattoa!

Johan	sen	luonnon	seuraat	koko	ajan!	
Ennen soli niinko pakkoki lukea luonnon merkit, ja 
vanhat sen tieten osas justhiinsa mitä mikäki meinaa-
pi, pilven muovot ja linnuitten lennot. Mutta kyllä se 
meilon niin verhiin menny, että sen kattoo vaikkei se 
olekhaan ennää niin välttämätön, joilekki tieten eeh-
leen elinkeinosta riippuen. On siihen niin harjaantun-
nu.

Son se jatkuva muutos mikä pittää vireänä, ei ole vain 
loputonta kessää, aina on jotaki tapahtumassa. Son 
niinko elämä kohihlaan ko vuojenajat mennee ajah-
laan, ei ole ainakhaan maailmanloppu tulossa. Vaikka 
eihän net ole entiselhään, vuenajakhaan, son vishiin 
ilmakehä muuttunu.” 
Darja Heikkilä, Meän elämää -näyttelyn kulttuurikäsikirjoitus 
2007

Meän	kielet
”Suomeahan tässä puhuthaan molemmin puolin ra-
jjaa, Ruottissa kuttuvat meänkieleksi. Jokanen puhhuu 
vähän omhaan tyyhliin, mie ittekki sanon välhiin toisin 
ja taas toisin. Siinähän se eläväisen murtheen suola ja 
sokkeri onki, ei sole niin justhiinsa.

Mutta toishaalta 
kuitenki mahot-
toman tähellistä 
varsinki sen pu-
ohleen mihin sen 
hoon pannee; 
sanoksie että 
multaahmaan, vai 
multaamhaan, 
vai vielä että 
multaamhan! Se 
son rohki täkä-
läinen juttu, että 
hoo saattaaki olla 
etupuolela. Ja tie-
ten aika muuttaa 
meän puhetta. 
Uuekki sanat ja 
ilmiöt kuuluu van-
hoittenki sanava-
rasthoon. Lisäthään vain hoo, jos on tarpheen!” 
Anneli Ovaskainen, Meän elämää -näyttelyn käsikirjoitus 
2007

Ajokas Meän elämää -näyttelyssä . Kuva: Sauli Koski  .

Suo-osastolla. Kuva: Maarit Kyöstilä.
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Teuravuoman	-	Kivijärvenvuoman	
soidensuojelualue
Kolarin ja Ylläksen välimaastossa sijaitseva Teura-
vuoman - Kivijärvenvuoman alue on erinomainen 
tutustumiskohde suoluonnosta ja lintujen tarkkailusta 
sekä historiasta ja kulttuurista kiinnostuneelle retkeili-
jälle. Pääosin pitkostettu Telatie kulkee kylästä kylään. 
Alueella on kaksi luontotornia ja lukuisia tulenteko-
paikkoja. Etenkin Teurajärven luontotornilta on komeat 
näkymät järven yli Ylläkselle. 

Teuravuoma - Kivijärvenvuoma muodostuu kolmesta 
aapasuokokonaisuudesta, jossa on niin avoimia ne-
voja, ravinteikkaita lettoja kuin puustoisia rämeitä ja 
korpia. Teuravuoma - Kivijärvenvuoma kuuluu Natura 
2000-verkostoon sekä kansainväliseen kosteikkojen 
suojelua edistävän Ramsarin sopimuksen piiriin. 

Lintujen	ja	kasvien	moninaisuutta
Linnustoltaan Teuravuoma - Kivijärvenvuoma on yksi 
Keski-Lapin parhaista lintualueista. Seudulla on tavat-
tu liki 100 lintulajia. Alueella pesivät mm. metsähanhi, 
kurki, laulujoutsen, pikkutikka, metso sekä todella run-
saslukuinen sorsa- ja kahlaajalajisto. Aapasuot ovat 
myös merkittäviä levähdyspaikkoja muuttaville lajeille.

Ravinteikkailla letoilla esiintyy uhanalaisia putkilokas-
vi- ja sammallajeja, kuten esim. kiiltosirppisammal. 
Maanilviäislajeista silmälläpidettävien joukkoon kuuluu 
lettosiemenkotilo.

7 Lähiseudun luontokohteita

Pakasaivo
Pakasaivon saivojärvi sijaitsee Äkäslompolosta 15 km 
linnuntietä länteen. Järvi on syntynyt mannerjäätikön 
sulamisvesien puhdistamaan kallioperän murros-
laaksoon. Pakasaivon pahtaseinät ovat noin 50 - 70 
m korkeita, ja tutkimusten mukaan järven syvyys on 
ainakin 60 m. Saivon vesi ei noudata normaalia jär-
vivesien vuotuista kiertoa. Osin tämän seurauksena 
järven alimman vesikerroksen rikkivetypitoisuus on 
huomattava.

Pakasaivolla on kota ja lyhyt, pyörätuolillakin kuljetta-
vaksi soveltuva retkeilyreitti näköalapaikalle. 

Seitoja ja seidanpalvontaa
”Saivot ovat kiehtoneet ihmisen mielikuvitusta jo 
vuosi-satojen ajan. Pakasaivon tiedetään olleen pai-
kallisen saamelaissuvun, Suikkien, kokoontumis- ja 
palvontapaikka. Järvessä on kalastettu ja sen seita-
paalulle uhrattu. Lahjojen tarkoituksena lienee ollut 
varmistaa hyvä kalaonni ja pitää järvessä elävä saivo-
kansa hyvällä mielellä.

Suuri osa saamelaisten shamanistisesta luonnonus-
konnosta oli ehtinyt hävitä ja unohtua, ennen kuin sitä 
alettiin tallentaa ja tutkia 1600-luvulla. Eri jumaluuksi-
en nimiä ja ominaisuuksia ei kunnolla tunneta. Tiede-
tään, että seidoille tuotiin eläinten lihaa, kalaa, peuro-
jen ja porojen sarvia, koruja ja rahaakin sen mukaan, 
mitä jumaluudet tahtoivat. Jumaluuksien mielihalujen 
tulkkina toimi kunkin saamelaissuvun shamaani noita-
rumpuineen.” 
Teksti: Metsähallitus, Vilmat-hanke

Pakasaivon saivojärvi. Kuva: Ylläksen matkailuyhdistys



Karvamaksaruoho.  
Kuva: Tapani Vartiainen
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Oloksen	luonnonsuojelualue
Olostunturin huipulla olevan luonnonsuojelualueen 
tarkoituksena on uhanalaisen karvamaksaruohon suo-
jelu. Maamme kahdesta karvamaksaruohon esiinty-
mästä toinen sijaitsee Olostunturilla. Kasvin lähimmät 
kasvupaikat ovat noin 150 kilometrin päässä Käsivar-

ren Lapissa ja Ruotsissa.

Metsähallitus on vastan-
nut karvamaksaruohon 
suojelusta ja seurannasta 
Suomessa vuodesta 1999 
lähtien. Laji on ollut rauhoi-
tettu vuodesta 1933, mikä 
on suojannut sen keräämi-
seltä. Maaperän kulumisen 
estämiseksi kesäaikainen 
kulkeminen on suojelualu-
eella rajoitettu merkitylle 
polulle. 

Karvamaksaruohon kuk-
kivien yksilöiden määrä 
vaihtelee vuosittain noin 
200 - 1200 yksilöön. Suu-
resta vaihtelusta huolimatta 

esiintymän laajuudessa ei liene tapahtunut muutoksia 
vuoden 1926 jälkeen, jolloin esiintymä löydettiin.

Oloksen	retkeilypolku,	3,5	km
Polku alkaa Hotelli Oloksen pysäköintialueelta ja vie 
ylös tunturiin tuulivoimaloiden tuntumassa olevalle 
suojelualueelle. Oloksen luonnonsuojelualueella liik-
kuminen on merkittyjen polkujen ulkopuolella kielletty 
1.5. - 31.10. välisenä aikana.

Sotkajärvi,	Enontekiö
Sotkajärvi sijaitsee Enontekiöllä, Palojoensuusta päin 
tultaessa 10 km ennen Enontekiön kirkonkylää, Het-
taa. Sotkajärvi, Pohjois-Lapin paras lintujärvi, on osa 
Sotkavuoman soidensuojelualuetta. Sotkajärven ran-
nassa on lintutorni, johon pääsee avustajan kanssa 
pyörätuolilla.  Lintutornin vieressä on myös puolikota 
tulistelua varten.

Sotkavuoma kuuluu Metsä-Lapin aapasuovyöhykkee-
seen, ja sen suot ovat pääosin rimpinevoja. Alue on 
sekä linnuston pesimäalue että tärkeä levähdyspaik-
ka muuttolinnuille. Kansainvälisesti merkittäviä suo-
jeltavia lajeja ovat: kapustarinta, sinisuohaukka, kurki, 
suokukko, lapintiira, suopöllö, laulujoutsen, uivelo, 
liro, vesipääsky, sinirinta. 

Näiden li-
säksi alue 
on erittäin 
merkittävä 
muuttavil-
le lajeille 
kuten jän-
käkurppa, 
mustalintu, 
mustaviklo, 
pilkkasiipi, 
jouhisorsa, 
lapinsirri ja 
metsähanhi. Järveltä voi tavata myös merikotkan ja 
piekanan sekä muuttoaikoina kuikan.

Yrjö	Kokko	-lintutorni,	
Joentekiäinen,	Enontekiö
Lintutorni sijaitsee lähellä Ounasjoen alun suvantoa, 
Joentekiäistä, vajaat 10 km Hetasta Vuontisjärvelle 
päin. Auto on jätettävä pysäköintialueelle lähelle tietä 
ja käveltävä pari sataa metriä tornille. Tornin vieressä 
on puolikota tulistelua varten. Tornilta avautuu hieno 
näkymä Ounasjoelle ja sen takana kohoaville Ounas-
tuntureille.

Joentekiäinen on ensimmäisiä sulapaikkoja keväällä, 
ja se kerää varhaisimmat muuttolinnut äärelleen. Tor-
ni on omistettu Enontekiöllä asuneelle eläinlääkärille 
ja kirjailijalle, Yrjö Kokolle, jonka elämäntyö valtakun-
nallisena vaikuttajana pelasti Suomen kansallislinnun, 
laulujoutsenen, sukupuuton partaalta.Tuulivoimalat helmikuun auringossa. Kuva: Maarit Kyöstilä

Lapintiira. Kuva: Olli Autto
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”Syystä tai toisesta joutsenlammella asuu hiljaisuus ja 
rauha. Siellä on kaikki liikkumatonta, kuin ajatonta. Se 
on rauhoitettu kokonaan Hannaa varten. Ainoat, jotka 
uskaltavat ja joilla on julkeutta häiritä joutsenlammen 
ehdotonta rauhaa, ovat vesipääskyset. Ne etsivät 
sieltä ruokaakin, vain ne uivat lammella keinuen sen 
laineilla kuin kalastajaveneet Pohjanmeren sillimatalik-

kojen hyöky-
laineilla. Mutta 
vesipääsky-
siäkään ei 
kumpainen-
kaan joutsen 
häiritse tai 
ahdista. ”  
Y. Kokko, Lau-
lujoutsen, v. 
1951, s. 243

”Pienellä jää-
lautalla seisoi valkoinen vesilintu, jonka silmän ympä-
rillä oli musta läiskä. Sen kaula oli hiukan kaarella ja 
koko olemus muistutti lystikkäällä tavalla savolaispo-
jan leppäpuusta veistämää ja valkoiseksi maalaamaa 
joutsenenkuvaa. Tämän linnun etupuolella makasi 
jään lautan reunalla melkein vedessä toinen lintu. Niin 
viehättävän siroa vesilintua en ollut aikaisemmin näh-
nyt. Sen pää muistutti hiukan tukkakoskelon suippoa 
päätä, mutta sen silmissä ei ollut tuon koskelon tuijot-
tavaa katsetta ja nokka oli paljon lyhyempi. Päälaki oli 
tumman suklaanruskea, alapuoli ja kurkku kellertävän 
valkoinen, hartiat ja selkä harmaanruskeat. Ruskeitten 
siipien tyvessä oli valkoinen läiskä ja viiva. Ungelopa-
riskunta siinä paistatteli mietteliään näköisenä päivää.” 
Y. Kokko, Ungelon torppa, v. 1957, s. 50

Särkitunturi
Lähellä Oloksen matkailualuetta  sijaitseva Särkituntu-
ri on helposti saavutettava retkipaikka, jonka päällä on 
järvi, kota, wc. Tunturin päältä avautuva näköala Pal-
laksen suuntaan on valittu Suomen kansallismaise-
maksi. Särkitunturi on alueen kaunein näköalapaikka. 
Helppokulkuinen, soveltuu myös lapsiperheille. Tuntu-
rin päälle pääsee myös moottorikelkalla uraa pitkin ja 
hiihtämällä hoidettua latua pitkin.

Keimiöniemen	kalapirtit
Keimiöniemessä sijaitsevat kalapirtit ovat yksityisten 
omistuksessa, joten niiden sisällä ei pääse vieraile-
maan, mutta rakennusryhmän näkeminen ulkopuolelta 
on jo yksistään tutustumisen arvoista. Alkuperäiset pir-
tit olivat peräisin 1500-luvulta ja nykyisistä vanhimmat 
ovat 1700-luvulta. 

Laulujoutsenia, näkymä Yrjö Kokko-
lintutornista. Kuva: Olli Autto. 

Näkymä Särkitunturilta. Kuva: Maarit Kyöstilä
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8 Palvelurakenteet yritystoiminnassa

Luontokeskukset
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kolme luontokes-
kusta, Kellokas Äkäslompolossa, Pallastunturin luon-
tokeskus Pallastunturilla ja Tunturi-Lapin luontokeskus 
Hetassa tarjoavat alueen yrittäjille, kävijöille, koululai-
sille ja opiskelijoille läpileikkauksen alueen luonnosta 
ja kulttuurista. Kellokkaan ja Tunturi-Lapin luonto-
keskuksen uusituissa näyttelyissä tuodaan erityisesti 
esille alueen erilaisia kulttuureja ja niiden kehittymistä 
alueen luonnonoloihin sopeutuneiksi. 

Pysyvät ja vaihtuvat näyttelyt, opetusmateriaalit, filmit, 
luontoillat ja muut tapahtumat tuovat näkökulmia ai-
heeseen. Luontokeskusten tarjontaa pystytään kehit-
tämään yrittäjien toiveiden suuntaan. Luontokeskusten 
kautta voidaan myös markkinoida retkiä kansallispuis-
toon. Luontokeskukset ovat avainasemassa luonto-
matkailuyrittäjien koulutuksessa ja perehdyttämisessä 
kansallispuiston asioihin ja arvoihin. Luontokeskusten 
toiminnan ympärille on myös helppoa kehittää yhteisiä 
tapahtumia yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kansallispuiston	palvelurakenteet	
ja	retkeilyreitit
Latukahvilat
Metsähallituksen omistamat latukahvilat on vuokrattu 
yrittäjille, jotka toimivat Metsähallituksen ympäristö- ja 
laatujärjestelmän sekä kestävän luontomatkailun peri-
aatteiden mukaisesti. Yrittäjät valitaan tarjouskilpailun 
perusteella.

Varaus-	ja	vuokratuvat	
Varaus- ja vuokratupia on mahdollista käyttää yritys-
toiminnassa. Yrittäjillä ei ole etuoikeutta tupien va-
rauksiin, joten sekä varaukset että peruutukset on 
hoidettava hyvissä ajoin. Varaustupia on mahdollista 
käyttää 1-3 vrk kerrallaan, Keimiöjärven ja Ojanlatvan 
vuokratupia voi vuokrata viikoksikin.

Vuokrakodat
Pallastunturin vuokrakota ja Hetassa sijaitseva Sis-
sangin vuokrakota on rakennettu erityisesti yrittäjien 
tarpeita varten. Kotia voivat tietysti vuokrata muutkin 
kuin yrittäjät. Vuokra-ajat ovat tunneista aina vuoro-
kauteen asti.

Autiotuvat
Autiotupien käyttö yritysasiakkaiden yöpymiseen ei 
ole suositeltavaa, koska ne on tarkoitettu kaikille avoi-
miksi tuviksi. Yritystoiminta kuormittaisi muutenkin 
kovassa käytössä olevia tupia liikaa eikä yrittäjän asi-
akkaille pystyttäisi takaamaan laadukkaita ja rauhalli-
sia elämyksiä. Autiotuvilla voi yrittäjän ryhmä kuitenkin 
luonnollisesti pysähtyä levähtämään. Käytöstä peri-
tään sopimuksenmukainen maksu.

Päivätuvat
Päivätupia on mahdollista käyttää retkien pysähdys-
paikkoina. Yrittäjillä ei kuitenkaan ole tuvan käyttöön 
etuoikeutta, ja käytöstä peritään sopimuksenmukainen 
maksu. Sesonkiaikoina yrittäjän kannattaa harkita 
tarkoin, kannattaako retkeä suunnata suosituimmille 
reiteille ja tuville.

Luontokeskus Kellokas. Kuva: Maarit Kyöstilä

Nammalakurun autio- ja varaustupa. Kuva: Maarit Kyöstilä



32

Laavut,	kodat	ja	tulipaikat
Kansallispuiston avoimessa käytössä olevat laavut ja 
kodat soveltuvat yritystoiminnan käyttöön sillä varauk-
sella, että yrittäjillä ei ole niiden käyttöön etuoikeutta 
muihin kävijöihin nähden. Käytöstä peritään sopimuk-
senmukainen maksu. Yrittäjän on otettava huomioon, 
että sesonkiaikoina hän ei suosituimmilla reiteillä ja 
tulipaikoilla välttämättä pysty takaamaan rauhaa ja 

hyviä palve-
luita asiak-
kailleen. 

Pääsään-
töisesti 
asiakkaat 
kannattaa 
ohjata yö-
pymään 
kansallis-
puiston 
ulkopuolella 

yksityisissä yrityksissä, jolloin tuetaan paikallistalo-
utta. Kylästä kylään -retkeily on Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston ympäristössä helposti toteutettavissa, 
koska puisto on kapea ja aktiivisten matkailukylien 
ympäröimä.

Lintu-	ja	näköalatornit
Lintu- ja näköalatornit soveltuvat loistavasti yritysret-
kien käyntikohteeksi. Niiden käytöstä ei peritä erillistä 

maksua, jollei käyntiin 
liity tulipaikan ja poltto-
puiden käyttöä.

Hiihtoladut
Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston alu-
eella on yhteensä 331 
km huollettuja latuja ja 
erämaalatuja. Alueelli-
set latupoolit vastaavat 
latujen huollosta myös 
kansallispuiston alueel-
la. Latupoolit ovat mää-
ritelleet latujen käyt-
tömaksut mökkiläisille 
sekä majoitus- ja muille 
yrittäjille. Jotta ladut 

saadaan alueella pidettyä 
huippukunnossa, kannat-
taa latumaksut maksaa 
mukisematta.

Retkeilyreitit	ja	
luontopolut
Retkeilyreitit ja luontopolut 
ovat vapaasti kaikkien 
käytettävissä. Retkeilyreit-
tejä on kansallispuiston 
alueella 244 km ja luonto-
polkuja on 54 km. Luonto-
polkujen aiheet on mietitty 
niin, että niihin tutustuttu-
aan asiakkaalla on varsin 
kattava kuva kansallis-
puiston luonnosta, kulttuu-
rista ja suojeluarvoista.

Melontareitit
Melontareittejä ei juuri ole kansallispuiston alueella, 
mutta melontaan hyvin soveltuvia jokia on puiston 
kupeella niin itä- kuin länsipuolella. Suuret joet kuten 
Tornion - Muonionjoki ja Ounasjoki ovat melojille vaa-
tivia, mutta pienemmät joet kuten Äkäs-, Jeris- ja Lai-
niojoki soveltuvat kokemattomammillekin.

Melontaretkiä järjestävän yrittäjän kannattaa ottaa 
huomioon vesilintujen pesimäajat, jotta ei veisi asiak-
kaita vesille pesivien lintujen ja poikasten herkimpiin 
aikoihin alkukesällä. Huomaamattaan ja täysin ta-
hattomasti voi meloja aiheuttaa häirinnällä poikueen 
tuhoutumisen.

Moottorikelkkailureitit
Kansallispuiston alueella moottorikelkkailu on kiellet-
ty. Yrityskäyttöön tarkoitetuille palvelupisteille huolto 
voidaan tehdä moottorikelkalla. Reitit määritellään 
yrittäjän sopimuksessa. Lisäksi joitain kansallispuiston 
rajan läheisyydessä sijaitsevia taukopaikkoja voidaan 
erillisen hakemuksen perusteella käyttää yritystoimin-
nallisen tarjoilun järjestämisessä. Tällaisia ovat Muoni-
on Vuontisjärven autiotupa ja kota, Enontekiön Puoli-
taival, Aakenuksen Pyhäjärven kota ja Tulivuoripuiston 
kota. Moottorikelkalla tapahtuvaan hiihtäjien huoltoon 
voidaan tapauskohtaisesti myöntää lupia yleishyödyl-
listen yhteisöjen tapahtumissa kuten hiihtokilpailuissa. 

Varkaankurun laavu. Kuva: Maarit Kyöstilä

Aakenuksen vaellusluontopolulla.  
Kuva: Maarit Kyöstilä

Koko perhe laturetkellä.  
Kuva: Arto Komulainen.
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Aakenuksen vaellusluontopolulla.  
Kuva: Maarit Kyöstilä

Koiravaljakot	
Koiravaljakoiden liikkuminen kansallispuistossa on ra-
jattu sopimusyrittäjien toiminnaksi. Harrastajavaljakot 
voivat tulla kansallispuistoon vain yrittäjien kautta yrit-
täjien sopimusreiteille. Myös yksittäisen koiranomis-
tajan liikkuminen koiran kanssa kansallispuistossa on 
talvella hankalaa, koska hoidetuille laduille ei koiralla 
ole asiaa. 

Koiraladut on merkitty erikseen, ja niitä on kyläkeskuk-
sien läheisyydessä. Erämaaladuilla yksittäisen koiran 
kanssa hiihtäminen on sallittua, mutta kaksi koiraa ja 
reki on jo valjakko. Enontekiön kunnan alueella valjak-
koajo on kansallispuistossa kiellettyä. 

Ratsastus	
Ratsastus on kansallispuistossa rajattu sopimusyrittä-
jien toiminnaksi kuten koiravaljakkoajo. Sopimusyrit-
täjien kanssa voidaan sopia joidenkin kovapohjaisten 
vanhojen tiepohjien ja kohteiden käytöstä ratsastusret-
kien järjestämiseen. Soveliaat kohteet harkitaan tapa-
us- ja tarvekohtaisesti. 

Hevosten kanssa suojelullisia ongelmia ovat polkujen 
ja pysähdyspaikkojen kuluminen sekä lannan mukana 
kulkeutuvat vieraslajit. Joillekin perinnemaisemakoh-
teille kuten Puolitaipaleen metsänvartijantilalle tai 
Pallasjärven niityille pysähtyminen olisi niittylajiston 
hoidon kannalta jopa suotavaa, mutta reitit näihin 
kohteisiin eivät välttämättä vastaa yrittäjien tarpeita ja 
sijaitsevat väärällä suunnalla tai vaikeiden taipaleiden 
takana.

Pyöräily
Maasto- ja retkipyöräily on kansallispuiston alueella 
sallittu vain siihen osoitetuilla reiteillä. Kansallispuis-
ton palveluiden tulee olla käyttäjille turvallisia, joten 
pyöräilijöiden kaikkia tarpeita ei pystytä tyydyttämään. 
Maastopyöräilijät hakevat maastollisia haasteita, joihin 
ei suojelullisista syistä katsota kansallispuiston alueel-
la olevan mahdollista vastata. 

Koko perheen retkipyöräilyyn soveltuvia reittejä on 
muutama. Tällaisia ovat kansallispuiston poikki kulke-
vat metsäautotiet sekä Pallastuntureiden eteläpuolisen 
Sammaltunturin vanha tie, joka on maisemallisesti 
erityisen hieno. 

Joitain pyöräilyyn soveltuvia kohteita joudutaan rau-
hoittamaan esteetöntä liikkumista varten eli lasten-
rattaiden kanssa, pyörätuolilla tai muuten vaikeasti 
liikkuville. Tällainen on Kesänkijärven itäpuolta Kesän-
ginkeitaalle vievä reitti.

Kansallispuiston ulkopuolelta löytyy hienoja pyöräilyyn 
soveltuvia reittejä, kuten Äkäslompolosta Luosuun kul-
keva vanha Luosuntie, Ylläkseltä lounaaseen sijaitse-
villa kuivilla kankailla kulkevat latureitteinäkin toimivat 
tiet, jotka vievät hyvien palveluiden äärelle Velhonko-
dalle, Luosuun, Tunturijärvelle, Ylläsjärvelle, Niesake-
rolle sekä Pakasaivon ja Kuertunturin suuntaan. 

Yrittäjien yhteistyösopimuksiin voidaan kirjata harkittu 
ja vastuullinen käyttö myös sellaisille reiteille, jotka ei-
vät ole jokamiesharrastajien yleisessä käytössä.

9 Eri harrastuslajit yritystoiminnassa 

Koiravaljakko tauolla. Kuva: Ylläksen matkailuyhdistys. 

Kirkkopahta on nähtävyys Pakasaivon pyöräilyreitin varrella.  
Kuva: Maarit Kyöstilä 
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Telemark
Vapaan laskettelun harrastajien ja ryhmiä ohjaavien 
yrittäjien kannattaa ottaa huomioon laskupaikkoja va-
litessaan porojen talvilaitumien ja vasomispaikkojen 
sijainti. Tämä koskee erityisesti Ounastunturin seutua, 
jossa hyvät vapaan laskemisen alueet ja porojen talvi-
laitumet sekä vasomisalueet ovat samoilla rinteillä. 

Leijahiihto	ja	varjoliito
Leijahiihto varjon ja suksien tai lumilaudan kanssa 
sekä varjoliito ovat puistossa vielä harvinaisia liikunta-
muotoja. Kansallispuiston alueesta vain harvat maas-
tot ovat riittävän avoimia ja helposti saavutettavissa 
liitoharrastuksiin. Avoimille maille ja korkealle tunturiin 
on kavuttava omin voimin, siirtymistä ei voi helpottaa 
moottorikelkoilla.

Rajoitusvyöhykkeet
Kansallispuistossa olevat muutamat ympärivuotiset 
rajoitusvyöhykkeet on perustettu eliölajien pesinnän 
ja olemassa olon turvaamiseksi ja niillä liikkuminen 
on ehdottomasti kiellettyä. Rajoitusvyöhykkeistä muu-
tama on kesäaikainen, jolloin liikkuminen on siellä 
talvella sallittua. Rajoitusvyöhykkeet on perustettu 
turvaamaan kansallisomaisuutemme luonnon herkim-
pien osien säilyminen tulevien sukupolvien iloksi ja 
ihmeteltäväksi.

Telemark-hiihtäjä vauhdissa. Kuva: Ylläksen matkailuyhdistys
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Kalastus on kansallispuistossa sallittu kalastuslain 
ja luonnonsuojelulain mukaisesti onkimalla ja pilkki-
mällä sekä Metsähallituksen tai MMM:n myöntämällä 
kalastusluvalla muualla paitsi jäljempänä mainituissa 
vesissä. Kalastuslain mukainen onkiminen ja pilkki-
minen voi lisäksi olla tietyissä vesissä kielletty ELY-
keskuksen päätöksellä. Onkiminen ja pilkkiminen on 
myös aina kielletty lohi- ja siikapitoisten vesien koski- 
ja virtapaikoissa.

Kalastus	kielletty
Kalastus ei ole sallittua Pallasjärvessä esiintyvän tai-
menen kutuvesissä, eikä vesissä, joissa on luontainen 
purotaimenkanta eikä vesissä, jotka ovat tunturinie-
riän esiintymisalueita. Kaikenlainen kalastus on siten 
kielletty seuraavissa vesistöissä mukaan lukien niiden 
sivupurot ja latvavedet: 

● Onnasjoki mukaan lukien Onnasjärvet 

● Siosjoki

● Pippojoki

● Ruotajoki

● Hannujoki mukaan lukien pienet Raasikaltiot

● Pahajoki mukaan lukien Hukkajärvi

● Kuoppajoki pois lukien Kuoppajärvi

● Saariselänoja

● Ylijoki 

● Nammalajoki

● kaikki Muonion Vuontisjärveen laskevat purot ja ojat 
mukaan lukien Riivinjärvet

● Pyhäjoki mukaan lukien Killinpoikanjärvet ja  
Hanhijärvi

● Ylisenpäänoja mukaan lukien Rautujärvi ja Ylisen-
päänjärvi

● Lompolonoja

● Rautujärvi

● Pahtajärvi

● Maanselkäjärvi

● Saarijärvi ja viereinen Hietajärvi

● Palsijärvi

● Suaskurun lammet.

10 Kalastus kansallispuistossa
Sallitut	kalastusalueet
Kansallispuiston alueella tarvitaan Enontekiöllä eri ka-
lastusluvat kuin Muonion, Kittilän ja Kolarin kunnissa. 
Onkimista ja pilkkimistä lukuun ottamatta on kaikilla 
18 - 64-vuotiailla aina oltava valtion kalastuksenhoito-
maksu maksettuna. Paikkakuntalaisilla on muita laa-
jempia kalastusoikeuksia.

Enontekiöllä
Tärkeimmät kansallispuiston 
seisovat vedet, joissa on sal-
littu onkiminen ja pilkkiminen 
sekä viehekalastus MMM:n 
läänikohtaisella vieheluvalla: 

● Kylmäsenjärvi

● Ahvenjärvi

● Kaivosjärvi

● Pitkäjärvi

● Ketomellan Hietajärvi

● Iso Raasikaltio

● Joukhaisjärvi

● Kuoppajärvi

MMM:n läänikohtaisella vieheluvalla ei saa kalastaa 
lohi- ja siikapitoisissa virtavesissä. Metsähallituksen 
valtakunnallisella vieheluvalla ei saa kalastaa Enonte-
kiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa.

Keräsjärven kalastusta ohjaa Keräsjärven osakas-
kunta, koska vain osa järvestä on kansallispuistossa. 
Onkia ja pilkkiä saa vapaasti.

Muualla
Kansallispuiston vedet, joissa on sallittu onkiminen 
ja pilkkiminen sekä viehekalastus Metsähallituksen 
valtakunnallisella vieheluvalla (myös virtavesissä) ja 
MMM:n läänikohtaisella viehekalastusluvalla (ei virta-
vesissä):

● Sarvijärvi

● Allijärvi

● Kantatie 79 eli Muonio - Kittilä -tien eteläpuolella 
sijaitsevissa vesissä lukuun ottamatta Aakenustunturin 
Pyhäjärveä, johon vaaditaan Metsähallituksen virkis-
tyskalastuslupa.

Kuva Meän elämää -näyttelystä.
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Pallasjärven	kalastus
Pallasjärvessä voi pilkkiä ja onkia ilman lupia ja mak-
suja. Viehekalastukseen tarvitaan lupa. Pallasjärven 
kalastuksen hoidosta vastaa Pallasjärven kalastuksen 
hoitokunta. 

Pallasjärvellä	viehekalastukseen	tarvittavat	luvat	
ja	maksut:
- Valtion kalastuksenhoitomaksu kaikilta 18 - 64- 
vuotiailta 
- Pallasjärven hoitokunnan kalastuslupa (3 vapaa) 
- Alle 15-vuotiaat voivat kalastaa huoltajan luvalla 
- Pallasjärvessä saa kalastaa myös MMM:n läänikoh-
taisella vieheluvalla (1 vapa) 
- Soutaja ei tarvitse lupaa 
- Pyhäjoen suualue Inganniemestä Taloniemeen 
(Pirttiniemeen) on rauhoitettu kalastukselta onkimista 
ja pilkkimistä lukuun ottamatta. Noin 150 m säteellä 
Pyhäjokisuusta on kaikki kalastus kiellettyä kalankulun 
turvaamiseksi. 
- Pallasjärvestä Ounasjokeen laskevassa Pallasjoessa 
saa valtion maiden osuudella kalastaa Metsähallituk-
sen vieheluvalla.

Viehekalastuksessa on saaliskiintiönä 3 lohikalaa/vrk/
lupa. Kiintiöön kuuluviksi lohikaloiksi lasketaan nieriä, 
järvilohi ja taimen. Nieriän, järvilohen ja kaikkien tai-
menmuotojen (mlk. ”tammukka”) alamitta on 40 cm.

Kalastuslupia Pallasjärveen myyvät Pallastunturin 
luontokeskus, Porotila Autto, Kyrön tunturiloma, Hotelli 
Jeris, Kaamos Sport Kittilä ja Urheiluliike Kolström 
Muonio.

Järven kaksi veneenlaskupaikkaa sijaitsevat Hirvas-
rannalla ja Pallaslompolossa. Molemmilla paikoilla 
on myös yleisessä käytössä kota. Järven eteläosissa 

sijaitsee kolme autiotupaa. Järvellä sallitaan mootto-
riveneiden käyttö edellyttäen, että niistä ei aiheudu 
melu- tai muuta ympäristöhaittaa.

Keimiöjärven	kalastus
Keimiöjärvessä voi pilkkiä ja onkia ilman lupaa. 

Keimiöjärvellä	viehekalastukseen	tarvittavat	luvat	
ja	maksut:
- Valtion kalastuksenhoitomaksu kaikilta 18 - 64- 
vuotiailta  
- Metsähallituk-
sen valtakunnalli-
nen viehelupa tai 
MMM:n läänikoh-
tainen vieheka-
lastuslupa

Kalastuslupia 
myy Pallastuntu-
rin luontokeskus. 
Keimiöjärven 
kaakkoisrannalla 
sijaitsee päivätupa. Luoteisrannalla sijaitsee vuokratu-
pa. Vuokraukset ja avaimet hoidetaan luontokeskuk-
sessa. Veneitä ei ole käytettävissä.

Aakenuksen	Pyhäjärven	kalastus
Pyhä- ja Aakenustunturin välissä oleva kirkasvetinen 
Pyhäjärvi on pinta-alaltaan 90 hehtaaria ja syvyyttä 
sillä on paikoin yli 30 metriä. Järven ympäri kulkee 
polku ja pohjoispäässä olevan joen yli pääsee vene-
lossilla. Oman veneen saa vesille pohjoispään ve-
neenlaskupaikalta. 

Pyhäjärvellä	kalastukseen	tarvittavat	luvat	ja	
maksut:
- Metsähallituksen Pyhäjärven virkistyskalastuslupa 
- Valtion kalastuksenhoitomaksu kaikilta 18 - 64- 
vuotiailta viehekalastajilta  
- Kaikki alle 18-vuotiaat saavat luvista 50% alennuk-
sen, mutta alle 15-vuotiaat voivat kalastaa huoltajansa 
luvalla samaan saaliskiintiöön. Perheluvan hinta ja 
saaliskiintiö on kaksinkertainen. 
- Perämoottorin (myös sähkökäyttöisen) käyttö on 
kielletty. 
- Oman veneen säilyttäminen alueella on kielletty. 
- Metsähallituksen valtakunnallinen viehelupa,  
MMM:n läänikohtainen viehelupa sekä jokamiehen Pallasjärvellä myrskyää. Kuva: Olli Autto

Näkymä Keimiöjärven päivätuvan ikkunasta.  
Kuva: Maarit Kyöstilä
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Näkymä Keimiöjärven päivätuvan ikkunasta.  
Kuva: Maarit Kyöstilä

onginta- ja pilkintäoikeus eivät oikeuta kalastamaan 
Pyhäjärvessä.

Aakenuksen Pyhäjärveen lupia myyvät: Levin Mat-
kailu Oy Sirkassa, Urheiluliike Hansport Kolarissa, 
Luontokeskus Kellokas, Länsi-Pohjan Autohuolto 
(SEO-huoltoasema) Pellossa sekä Rovaniemellä Met-
sähallituksen palvelupiste Etiäinen.

Luvan voi ostaa myös mobiililupana matkapuhelimel-
la. Lisätietoja Pyhäjärven kalastuksesta Villin Pohjolan 
verkkopalvelusta osoitteesta www.villipohjola.fi.

Kesänkijärven	kalastus
Äkäslompolon Kesänkijärvi on virkistyskalastuskohde, 
joka soveltuu myös esteettömään kalastukseen ja ret-
keilyyn.

Äkäslompolon	Kesänkijärvessä	kalastukseen	
tarvitaan:
- Metsähallituksen Kesänkijärven virkistyskalastuslupa  
- Valtion kalastuksenhoitomaksu kaikilta 18 - 64- 
vuotiailta viehekalastajilta. 
- Metsähallituksen valtakunnallinen viehelupa,  
MMM:n läänikohtainen viehelupa sekä jokamiehen 
onginta- ja pilkintäoikeus eivät oikeuta kalastamaan 
Kesänkijärvessä.  
- Virkistyskalastuslupia myy Luontokeskus Kellokas.

Lisätietoja	kalastuksesta:
Markku Seppänen 
eräsuunnittelija  
Metsähallitus, Lapin luontopalvelut 
PL 36 (Ivalontie 10), 99801 Ivalo 
Puh. 0400 397 535 
Sähköposti: markku.seppanen@metsa.fi

Pyhäjärven päivätupa. Kuva: Maarit Kyöstilä

Kalastuksesta lisää verkkopalveluissa  
www.villipohjola.fi ja www.mmm.fi.



Retkeilijöitä Kotamajalla. Kuva: Maarit Kyöstilä
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Mitä	on	kestävä	kehitys?
Kestävä kehitys on osa maailmanlaajuista ohjattua 
yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on 
turvata nykyisille ja tuleville sukupolville mahdolli-
suudet hyvään elämään. Yhdistyneiden kansakun-
tien Brundtlandin komissiossa 1987 kestävä kehitys 
määriteltiin kehitykseksi, joka tyydyttää nykyhetken 
tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta 
tyydyttää omat tarpeensa.

Suomen kestävän kehityksen strategian lähtökohtana 
on yhdistää luonnon kestävä käyttö, hoito ja suojelu 
sekä kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan ehey-
den turvaaminen siten, että tuloksena on osaava ja 
vahvuutensa hyödyntävä kestävän kehityksen Suomi 
(Suomen kestävän kehityksen toimikunnan asettama 
strategiaryhmä 2006). 

Kestävässä kehityksessä voidaan erottaa kolme 
ulottuvuutta, jotka ovat ekologinen, taloudellinen ja 
sosiokulttuurinen ulottuvuus. Kestävä kehitys on siis 
yhteistyötä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön hy-
vinvoinnin edistämiseksi.

11 Kestävää luontomatkailua

Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon mo-
nimuotoisuuden säilyttämistä ja ihmisen taloudellisen 
ja aineellisen toiminnan sopeuttamista maapallon 
luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn. Sosiokult-
tuurisella kestävyydellä tarkoitetaan ihmisoikeuksien 
kunnioittamista ja tasa-arvoisuutta. 

Taloudellisesti kestävällä tavalla toimittaessa tavarat 
ja palvelut voidaan tarjota nykyistä vähemmän ympä-
ristöä rasittaen sekä luonnonvaroja ja energiaa sääs-
täen. Taloutta pyritään kehittämään niin, että kasvu ei 
johda varantojen häviämiseen. 

Kestävä	kehitys	ja	matkailu
Matkailulla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia 
paikallistalouteen, minkä vuoksi matkailuelinkeinon 
toimintaedellytykset pyritään turvaamaan myös tule-
ville sukupolville. Kestävän matkailun periaatteiden 
mukaisesti ympäristöresursseja pyritään hyödyntä-
mään luontoa ja paikallisyhteisöjen ainutlaatuisuutta 
kunnioittaen.  

Ekologiselta kannalta kestävän matkailun tavoitteena 
on ympäristöresurssien hyödyntäminen siten, että 
kohdealueen ympäristöarvoja, ekologisten systeemi-
en toimintaa tai alueen alkuperäislajien esiintymistä 
ei vaaranneta. Kestävyyden arvioimiseksi mm. retkei-
lymaaston kulumista, ilmansaasteita, energiatehok-
kuutta ja matkailun vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin 
seurataan matkailualueilla säännöllisesti. 

EKOLOGINEN Luonnon monimuotoi-
suuden säilyttäminen pitkällä aikavälillä 
ja ihmisen toiminnan sopeuttaminen 
luonnonvaroihin.

TALOUDELLINEN Hyvinvoinnin luo-
minen kaikilla yhteisön tasoilla sa-
malla huomioiden kustannustehok-
kuus taloudellisessa toiminnassa.

SOSIOKULTTUURINEN Globaalinen yh-
denvertaisuus ja tasa-arvo yhteiskunnan 
jäsenten kesken. Kulttuurien säilyminen 
ja kehittyminen sukupolvelta toiselle.

Kestävyyden	ulottuvuudet
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Kestävää	luontomatkailua	
suojelualueilla
Kansallispuistoilla ja muilla luonnonsuojelualueilla on 
suuri merkitys matkailun vetovoimatekijöinä. Luonnon-
suojelualueiden taloudellinen hyödyntäminen matkai-
lussa on mahdollista, mikäli se ei vaaranna luonnon-
suojelutavoitteiden saavuttamista. Luonnonsuojelu- ja 
erämaa-alueille sopivat sellaiset kaupalliset palvelut, 
jotka eivät edellytä merkittävää rakentamista eivätkä 
muuta alueen luonnontilaa tai aiheuta häiriötä suojelu-
alueen muille kävijöille. 

Luontomatkailun ja sen edellytysten kehittämiseksi 
Metsähallituksen luontopalvelut on laatinut kestävän 
luontomatkailun periaatteet ekologisen, sosiaalisen, 
kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat 
huomioiden.

Kestävän	luontomatkailun	
periaatteet
Kestävää luontomatkailua harjoitetaan Metsähalli-
tuksen hallinnoimilla retkeily-, suojelu-, erämaa- ja 
suojelu-ohjelma-alueilla siten, että...

1.	Luontoarvot	säilyvät	ja	toiminta	edistää	
luonnon	suojelua
• Luonto on tärkeä matkan syy. 

• Kävijöille kerrotaan luonnosta ja sen suojelusta. 

• Matkailu ei häiritse luontoa, 
kaikki alueet eivät sovellu mat-
kailukäyttöön. 

• Ryhmät ovat pieniä, kuljetaan 
reiteillä aina kun mahdollista. 

• Matkailua kanavoidaan pal-
veluvarustuksen sijoituksella ja 
ohjeilla. 

• Rakennetaan ympäristöön 
sopeutuvasti, luonnonkauniit 
alueet säilytetään rakentamat-
tomina. 

• Luonnon kulumista ja muita 
ympäristövaikutuksia seura-
taan, tarvittaessa niihin puutu-
taan. 

2.	Ympäristöä	kuormitetaan	mahdollisimman	
vähän
• Toimitaan luonnon ehdoilla, vältetään kaikkea ympäristön 
kuormitusta. 

• Tavoitteena on ympäristöä säästävä ja roskaton retkeily. 

• Polttopuuta käytetään säästeliäästi. 

• Päästöt veteen ja ilmaan minimoidaan ja suositaan uusiu-
tuvia energialähteitä. 

• Metsähallitus ja yrittäjät antavat hyvän esimerkin ympäris-
tönsuojelusta.

3.	Arvostetaan	paikallista	kulttuuria	ja	
perinteitä
• Tutustutaan avoimin mielin paikalliseen kulttuuriin. 

• Paikallinen kulttuuri otetaan mahdollisuuden mukaan huo-
mioon tiedon ja elämysmahdollisuuksien tarjonnassa. 

• Käytetään paikalliset olot hyvin tuntevia oppaita. 

4.	Asiakkaiden	arvostus	ja	tietämys	luonnosta	
ja	kulttuurista	lisääntyvät
• Hankitaan tietoa etukäteen. 

• Tieto löytyy helposti ja on tarjolla kiinnostavassa muo-
dossa. 

• Annetaan mahdollisuus osallistua alueen hoitoon. 

• Oppaat ovat hyvin koulutettuja.

5.	Asiakkaiden	mahdollisuudet	luonnossa	
virkistymiseen	paranevat
• Otetaan huomioon kaikki luonnossa liikkujat. 

• Palvelut mitoitetaan kysynnän ja kohteen mukaan. 

• Tarjotaan luonnonrauhaa ja opastettuja luontoretkiä. 

• Matkailutuotteita kehitetään yhdessä yrittäjien kanssa. 

Näkymä Palkaskerolta. Kuva: Olli Autto

Varkaankurussa. Kuva: Maarit Kyöstilä
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6.	Asiakkaiden	henkinen	ja	fyysinen	
hyvinvointi	vahvistuvat
• Suositaan lihasvoimin liikkumista. 

• Huolehditaan asianmukaisesta retkeilyvarustuksesta. 

• Tarjolla on helppoja ja vaativia retkikohteita. 

• Tarjotaan mahdollisuus luontoelämyksiin. 

• Rakenteet, reitit ja ohjelmapalvelut ovat turvallisia

7.	Vaikutetaan	myönteisesti	paikalliseen	
talouteen	ja	työllisyyteen
• Käytetään mahdollisuuksien mukaan paikallisten yrittäjien 
tuotteita ja palveluja. 

• Työllistetään mahdollisuuksien mukaan paikkakuntalaisia, 
mutta huomataan, että myös muualta tulleet ihmiset ja ideat 
voivat olla voimavara kotiseudun kehittämisessä. 

8.	Viestintä	ja	markkinointi	ovat	laadukkaita	ja	
vastuullisia
• Asiatiedot ovat luotettavia. 

• Tiedotus on avointa ja vuorovaikutteista. 

• Markkinointi ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun kanssa. 

9.	Toimintaa	suunnitellaan	ja	toteutetaan	
yhteistyössä
• Asiakkaiden mielipiteet ovat tärkeitä. 

• Järjestetään koulutusta yhdessä yrittäjien kanssa. 

• Annetaan kaikille kiinnostu-
neille mahdollisuus osallistua 
suunnitteluun. 

• Yhteistyössä asetetaan 
etusijalle ne, jotka sitoutuvat 
näihin kestävän luontomat-
kailun periaatteisiin. 

Matkailun	
kestävyyden	
arviointi	
Matkailun kestävyyttä 
voidaan arvioida erilais-
ten mittausmenetelmien 
avulla. Metsähallituksessa 
kestävyyttä arvioidaan 
hyväksyttävissä olevien 
muutosten rajojen mää-
rittelyn ns. LAC-menetel-
män avulla (Limits of Acceptable Change = hyväksyt-
tävän muutoksen rajat). Matkailun kehittämistyössä 
LAC-menetelmää voidaan käyttää matkailualueiden 
tilan seurannan ja kehittämissuunnitelmien laadinnan 
tukena.

Kestävän luontomatkailun periaatteiden pohjalta kul-
lekin luontomatkailualueelle on määritelty tavoitetilat, 

joiden mukaisesti alu-
eilla tapahtuvia toimin-
toja pyritään kehittä-
mään. Menetelmässä 
kestävyyden eri osa-
tekijöille etsitään hy-
väksyttävissä olevien 
muutosten raja-arvot, 
vaihteluväli, jolla toi-
minnasta aiheutuvien 
ympäristömuutosten 
tulisi pysytellä.

Muutoksia ja alueen 
tilaa mitataan sopivien 
mittareiden avulla. 
Nykyisen tilanteen 
mittausten perusteella 
voidaan tarvittaessa 
jo etukäteen ryhtyä 
ennaltaehkäiseviin 
korjaaviin toimenpitei-

LAC-MENETELMÄN	SOVELTAMINEN

Lokakuinen puro. Kuva: Maarit Kyöstilä

Kestävyys
ekologinen, taloudellinen ja sosiokulttuurinen

kestävän luontomatkailun periaatteet
▼

tavoitetila

indi-	
kaattorit

mittaustapa

nykyarvot

hyväksyttävän	
muutoksen	rajat	
(LAC)

toimenpiteet

Johdetaan periaatteista ja sovelletaan 
paikallisesti

Valitaan parhaat käytettävissä olevat 
indikaattorit/mittarit

Käytetään tilastollisesti luotettavaa ja 
mielekästä mittaustapaa seurannassa

nykyarvot

Raja-arvot ovat päätöksiä, jotka 
perustuvat parhaaseen tietoon

Päätetään joukko ennakoivia ja reagoivia 
toimenpiteitä



41

siin, mikäli sovitut raja-arvot uhkaavat ylittyä tai alittua. 
Mittareilla mitataan mm. matkailualueiden kulumista, 
käyntimääriä ja vaikutuksia paikallistalouteen ja kult-
tuuriin.

Sopimukset	edistävät	kestävää	
luontomatkailua
Kestävää luontomatkailua edistetään tekemällä yh-
teistyötä eri matkailualan toimijoiden kesken. Met-
sähallitus solmii retkeily- ja luonnonsuojelualueilla 
toimivien yrittäjien kanssa kirjallisia käyttöoikeus- ja 
yhteistyösopimuksia, joilla yritykset sitoutuvat nou-
dattamaan toiminnassaan kestävän luontomatkailun 
periaatteita. Yhteistyösopimuksilla halutaan varmistaa, 
että sen osapuolet toimivat samaan suuntaan, kohti 
kestävää matkailua. 

Yhteistyösopimuksen solmimisesta koituva hyöty on 
molemminpuolista. Yritykselle sopimukset tuovat mu-
kanaan paitsi käyttöoikeuksia Metsähallituksen hallin-
noimille alueille ja oikeuden käyttää niillä sijaitsevia 
palveluvarustuksia yritystoiminnassaan myös mark-
kinointihyötyjä ja vaikutusmahdollisuuksien lisäänty-
mistä. 

Sopimukset lisäävät yrityksen näkyvyyttä mm. Metsä-
hallituksen luontokeskuksissa ja suositulla www.luon-
toon.fi -sivustolla. Yhteistyöyritykset saavat käyttöönsä 
kävijätutkimusten tuloksia, kävijämäärätietoja sekä 
tietoa alueen luonnosta, luontomatkailun kestävyy-
destä ja suojelualueilla toimimisesta. Tietoja yritys voi 
hyödyntää toiminnassaan ja luontomatkailutuotteiden 
tuotekehityksessä. 

Metsähallitus pyrkii siihen, että kaikki matkailun kau-
pallinen ja järjestetty toiminta luonnonsuojelualueilla 
perustuisi sopimuksiin. Tavoitteena on, että alueen 

haltijalla 
olisi tiedos-
saan kaikki 
luonnonsuo-
jelualueilla 
tapahtuva 
kaupallinen 
toiminta, 
jolloin sen 
vaikutuksia 
(sekä posi-
tiivisia että 

negatiivisia) voitaisiin paremmin arvioida. 

Luontomat-
kailualueiden 
pitkäjänteisen 
kehittämisen 
kannalta on 
tärkeää kyetä 
arvioimaan 
alueen vuo-
sittaisten 
käyntikertojen 
määrä ja asi-
akaskunnan 
profiili mah-
dollisimman 
tarkasti. Yhteistyöyrityksiltä saatavalla palautteella ja 
kerättävällä asiakastiedolla onkin suuri merkitys toi-
minnan ja yhteistyön kehittämisessä.

Lisää tietoa luonnonsuojelualueista osoitteissa www. 
metsa.fi, www.luontoon.fi ja www. ymparisto.fi
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12 Yhteistyösopimukset ja luvat
Metsähallituksen luontopalvelut suhtautuu luontomat-
kailuun myönteisesti. Suojelualueille luodaan hallitusti 
edellytyksiä myös ohjelmapalveluille ja ohjatulle luon-
tomatkailulle. Jokamiehen oikeuksiin perustuvaa oma-
toimimatkailua intensiivisempi toiminta on sovitettava 
yhteen muiden käyttömuotojen kanssa luonnonarvoja 
vaarantamatta. Luonnonsuojelun ja luontomatkailun 
menestyksekäs yhteensovittaminen on kaikkien edun 
mukaista. Hyvä yhteistyö hyödyttää kaikkia!

Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon on laadittu 
puiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan perustuva luon-
tomatkailusuunnitelma. Luontomatkailusuunnitelma 
linjaa kansallispuiston käytön matkailussa sekä tule-
vaisuuden kehittämistarpeet, ja se on laadittu avuksi 
alueen suunnittelijoille, hoitajille ja yrittäjille. Luonto-
matkailusuunnitelma on saatavissa mm. puiston luon-
tokeskuksista.

Maksulliset	palvelut	
liiketoiminnan	harjoittajille
• Huollettujen taukopaikkojen käyttö on toimijalle mak-
sullista silloin, kun käyttö on osa toimijan asiakkailleen 
tarjoamaa maksullista tuotetta.

• Huollettuja taukopaikkoja ovat yleisimmin tulenteko- 
ja telttailualueet joilla on polttopuu- ja jätehuolto.

• Huollettujen kohteiden käyttö edellyttää toimijan ja 
Metsähallituksen välistä kirjallista käyttöoikeus- tai yh-
teistyösopimusta.

• Taukopaikat ovat samanaikaisesti myös omatoimis-
ten retkeilijöiden maksuttomassa käytössä.

Matkailupalveluissa	tavoitteena	
yrittäjäsopimus	
Tavoitteena on saada kaikki Metsähallituksen palvelu-
rakenteita liiketoiminnassaan käyttävät yrittäjät yhte-
näisen sopimuskäytännön piiriin. Sopimukset tehdään 
kirjallisina. Sopimukset voivat olla luonteeltaan käyttö-
oikeussopimuksia tai yhteistyösopimuksia.

Käyttöoikeussopimukset
Yrittäjän	hyödyt
• Sopimusaika on vähintään 1 vuosi tai kausi, enintään 
3 vuotta.

• Yrittäjällä on oikeus harjoittaa yritystoimintaa alueella 
ja käyttää sovittuja palvelurakenteita tai rakennuksia.

• Yrittäjä saa kirjallisena perustiedot suojelualueesta, 
luontomatkailun kestävyydestä ja ympäristöjärjestel-
mästä.

Metsähallituksen	hyödyt
• Metsähallitus saa tiedot yrittäjästä ja yritystoiminnan 
luonteesta.

• Metsähallitus saa maksun sopimuksesta.

• Yrittäjät sitoutuvat noudattamaan suojelualueiden 
sääntöjä.

Yhteistyösopimukset
Yrittäjän	hyödyt
• Yrittäjä saa perehdytystä (suojelualue, luontomatkai-
lun kestävyys, ympäristöjärjestelmä).Sioskurun autio- ja varaustupa. Kuva: Maarit Kyöstilä

Äkässaivon kota tulipaikkoineen. Kuva: Maarit Kyöstilä
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• Pidetään yhteistyöpalaveri yrittäjän ja Metsähallituk-
sen kesken vähintään kerran vuodessa. 

• Yrittäjä saa kävijämäärät ja kävijätutkimuksen tulok-
set käyttöönsä kirjallisena.

• Yrittäjä saa markkinointietua: linkin ja yhteystiedot 
www-sivuille ja esitemateriaalinsa esille luontokeskuk-
sissa, -taloissa ja -tuvissa tilan sallimissa rajoissa.

• Yrittäjä saa tietoa ja voi osallistua alueen kehittämi-
seen esim. yhteistyöpalavereissa.

Metsähallituksen	hyödyt
• Metsähallitus saa tietoonsa asiakkaiden määrän ja 
asiakkaiden profiilin.

• Raportoinnissa ja yhteistyöpalavereissa tulee pa-
lautetta (yrittäjä ja yrittäjän asiakkaat) alueen hoitoon, 
suojeluun ja kehittämiseen. 

• Palautteen saanti on säännöllistä.

• Yrittäjät toimivat ympäristövastuullisemmin.

• Asiakkaat toimivat ympäristövastuullisemmin.

Sopimusten	ja	lupien	hinnat	2010
Luvat
40 euroa (alv 0%)  = 40,00 euroa

Käyttöoikeussopimus
60 euroa + alv 23%   = 73,80 euroa

Yhteistyösopimus	ilman	käyttöoikeuden	
luovutusta
30 euroa + alv 23%  = 36,90 euroa

Yhteistyösopimus,	joka	sisältää	käyttöoikeuden	
luovutuksen
90 euroa + alv 23%  = 110,70 euroa

Edellämainitut lupa- ja sopimusmaksut ovat luonteel-
taan kertamaksuja.

Käyttökorvaukset
Yrityksiltä peritään käyttökorvaus Metsähallituksen 
huoltamien taukopaikkojen käytöstä. Käyttökorvaus 
on:

1,23 euroa + alv 23% = 1,52 euroa/yrityksen asiakas/
käyntikerta

Huollettu taukopaikka tarkoittaa käytännössä koh-
detta, jossa on kompostikäymälä ja/tai tulipaikka. 
Autiotupien käytöstä maksullisten opastettujen ret-
kien kohteena laskutetaan  käyttökorvaus, mutta on 
huomattava, ettei sopimus oikeuta autiotuvan käyttöä 
yrityksen asiakkaiden yöpymiseen.

Käyttökorvaus 1,52 euroa edellyttää, että yritys toimit-
taa itse sekajätteensä pois alueelta. Korvaus ei ole 
sidonnainen polttopuun kulutukseen, eikä yritysten 
omien polttopuiden käyttö alenna korvausta.

Miten,	mistä?
Luvat ja sopimukset Pallas- ja Ounastunturien  
alueella: erikoissuunnittelija Ritva Saarensalmi,  
puh. 0205 64 7022.

Luvat ja sopimukset Ylläs- ja Aakenustunturien  
alueella: suunnittelija Hannu Ylläsjärvi, puh. 0205 64 
7042

Laavu Aakenuksen Pyhäjärvellä. Kuva: Maarit Kyöstilä

Porokämpän puolikota. Kuva: Maarit Kyöstilä
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13 Ympäristö ja laatu Metsähallituksessa
Metsähallitus käyttää ISO 14 001 -standardiin perus-
tuvaa ympäristö- ja laatujärjestelmää, jonka avulla 
toiminnan moninaisia ympäristövaikutuksia voidaan 
kartoittaa ja hallita. Järjestelmän ympäristöosiolla on 
ollut vuodesta 1998 alkaen DNV Certification Oy/Ab:n 
myöntämä sertifikaatti. Laatujärjestelmää ei ole serti-
fioitu. 

Ympäristöjärjestelmä on työkalu, jonka avulla Met-
sähallituksen ympäristöpolitiikkaa käytännössä 
toteutetaan. Vuosittain vahvistetaan yhteiset ympä-
ristöpäämäärät, joiden perusteella tulosalueiden ja 
tytäryhtiöiden toiminta- ja taloussuunnitelmiin pääte-
tään ympäristötavoitteet. Jatkuvan parantamisen peri-
aatteen mukaisesti ympäristöjärjestelmän toimivuutta 
seurataan säännöllisesti ulkoisin ja sisäisin auditoin-
nein sekä palautejärjestelmän avulla. 

Ympäristöpäämäärät	
● Luonnon monimuotoisuus

● Sosiokulttuurinen kestävyys   

’● Valmius vastata ilmastonmuutoksen vaatimuksiin

Metsähallituksen	
ympäristöpolitiikka
1.	Monitavoitteinen	luonnonvarojen	hoito
Metsähallitus-konserni tuottaa luonnonvarojen käyt-
töön, hoitoon ja suojeluun perustuvia monipuolisia 
palveluja ja hyödykkeitä. Liiketoiminnan alueita ovat 
metsien hoito ja puunhankinta, metsäomaisuuden 
hoidon palvelut, metsäpuiden taimien ja siementen 
tuottaminen, luontomatkailu sekä maakauppapalvelut, 
maanvuokraus, kiinteistönvälitys ja maa-aineskauppa. 

Luontopalvelujen hoitamia julkisia hallintotehtäviä 
ovat suojelualueiden hoito sekä muut luonnonsuojelu-
tehtävät ja luonnon virkistyskäytön edistäminen sekä 
metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneasiat. Ympäris-
töjärjestelmä kattaa kaikkien tulosalueiden ja tytäryhti-
öiden toiminnan. 

2.	Vastuu	ympäristöstä
Noudatamme lainsäädäntöä, kansainvälisiä sopi-
muksia sekä julkistamiamme ympäristösitoumuksia 
ja metsätaloudessa Suomen metsäsertifioinnin stan-
dardeja. Edistämme kansainvälisten ympäristösopi-
musten toteutumista. Yhteisenä periaatteenamme on 
ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen 
kestävyyden yhteensovittaminen. Henkilöstömme ja 
sopimusyrittäjiemme tietoja ja taitoja ympäristöasiois-
sa kehitetään ja seurataan säännöllisesti.

3.	Jatkuva	parantaminen
Toimintamme kehittäminen perustuu Metsähallituksen 
yhteisiin arvoihin ja jokaisen henkilökohtaiseen vas-
tuuseen ympäristöasioiden jatkuvasta parantamisesta. 
Metsähallituksen toiminnan merkittävimmät ympäristö-
näkökohdat liittyvät luonnonvarojen käyttöön, luonnon 
monimuotoisuuden ylläpitämiseen, vesiensuojeluun 
ja maisemanhoitoon. Ympäristönäkökohdat ja -riskit 
arvioidaan vuosittain. Ympäristövaikutusten hallitsemi-
seksi ja ympäristönhoidon jatkuvaksi parantamiseksi 
määrittelemme ympäristöpäämäärät, -tavoitteet, -oh-
jeet ja seurantamenetelmät.

4.	Avoin	yhteistyö
Tiedotamme avoimesti toimintamme taloudellisista, 
ekologisista ja yhteiskunnallisista tuloksista, ympä-
ristövaikutuksista ja ympäristön suojelun tason muu-
toksista. Tarjoamme paikallisille asukkaille ja sidos-
ryhmille mahdollisuuksia osallistua elinympäristöönsä 
vaikuttavan toiminnan suunnitteluun. Yhteistyön avulla 
turvaamme osaltamme myös saamelaiskulttuurin säi-
lymistä ja luontaiselinkeinojen toimintaedellytyksiä.

Kesäinen lampi. Kuva: Maarit Kyöstilä
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14 Roskaton retkeily
Roskaton	retkeily	ehkäisee	
jätteiden	syntymistä
Roskatonta retkeily valtion mailla toteutuu parhaiten 
niin, että Metsähallitus ja retkeilijät yhdessä panosta-
vat jätteiden määrän ja niiden aiheuttamien ympäristö-
vaikutusten pienentämiseen.

Haluamme vähentää luonnon roskaantumista ja jättei-
den maastokuljetusten aiheuttamia haittoja sekä lisätä 
lajittelumahdollisuuksia ja kompostointia. Samalla an-
namme retkeilijöille mahdollisuuden toimia ympäristön 
hyväksi.

Taukopaikoilta on vähennetty sekajäteastioita ja jä-
tevalistusta on vastaavasti lisätty. Retkeilijöiden vas-
tuulla on tuoda itse jätteensä maastosta lajiteltavaksi 
alueellisiin lajittelupisteisiin annettujen ohjeiden mu-
kaisesti.

Jätteiden lajittelua varten Pyhäkeron, Hannu- ja Nam-
malakurun tuvilla sekä Pallastunturin, Kellokkaan ja 
Tunturi-Lapin luontokeskuksessa on ekopisteet, joihin 
voi toimittaa lasi-, metalli- ja ongelmajätteet. Biojätteen 
voi jättää kuivakäymälöihin ja palavat roskat polttaa 
tulentekopaikoilla 

Toimi	näin	
● Pakkaa ruokasi kestäviin ja pestäviin rasioihin ja 
pusseihin. Näin vähennät retkellä syntyvää jätettä. 

● Tuo jätteet pois maastosta alueellisiin lajittelu- 
pisteisiin. 

● Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää taukopai-
kan kompostikäymälään tai kompostoriin. Muistathan, 
että vain biojätteet kompostoituvat: muita jätteitä ei 
saa laittaa kompostoriin. 

● Polta puhdas paperi tai pahvi tulentekopaikalla tai 
kämpän kaminassa. 

● Siivoa omat jälkesi ja huolehdi yleisestä  
siisteydestä. 

Miksi	vaivautua?
Perinteinen retkeilykohteiden jätehuolto aiheuttaa 
sekä välillisiä että välittömiä ympäristövaikutuksia. 
Välillisiä vaikutuksia syntyy ennen kaikkea silloin, kun 
jätteitä joudutaan kuljettamaan pois maastosta kone-
voimalla. Jätteiden kuljetus aiheuttaa melua, päästöjä 
ja maaperän kulumista. 

Välittömät eli retkeilijöiden aiheuttamat vaikutukset 
ovat alueiden roskaantuminen ja biojätteiden jou-
tuminen sekajätteiden sekaan, jonka seurauksena 
kaatopaikoilla syntyy kasvihuoneilmiötä vahvistavaa 
metaanikaasua.

Piirros: Harri Sirola
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15 Kansallispuiston henkilökunta 
palveluksessasi

Kenttähenkilökunta	hoitaa,	
huoltaa	ja	opastaa
Kansallispuiston kenttähenkilökuntaan kuuluu puisto-
mestareita, luontovalvojia ja huoltomiehiä. Kenttähen-
kilökunnan työnkuva on monipuolinen luonnonhoidos-
ta retkikohteiden rakenteiden suunnitteluun, rakenta-
miseen, ylläpitoon ja asiakaspalveluun. 

Kenttähenkilökunta huolehtii omalta osaltaan kansal-
lispuiston valvonnasta ja tarkkailee sekä opastaa mm. 
järjestyssäännön noudattamista. He ottavat myös mie-
lellään vastaan asiakaspalautetta. Puiston kenttähen-
kilökunta sekä erätarkastajat ja muut viranomaiset liik-
kuvat puistossa työtehtävissään moottoriajoneuvoilla.

Asiakasneuvojilta	apua	joka	
lähtöön
Kansallispuiston luontokeskuksissa asiakasta palvelee 
asiakasneuvoja. Työnkuvaan kuuluu neuvontatiskillä 
opastaminen, puhelimitse ja sähköpostin kautta käy-
tävä neuvonta sekä näyttely- ja luontopolkuopastus-
tehtävät. Keskeisimpiä teemoja ovat luonto, retkeily ja 
matkailu. Asiakasneuvojien esimiehinä toimivat luonto-
keskusten hoitajat.

Kansallispuiston henkilökuntaan kuuluu myös puiston-
johtaja sekä suunnittelijoita ja erikoissuunnittelijoita, 
joiden tehtävänä on mm. suunnitella ja toteuttaa puis-
ton hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteita.

Luontoa	valvotaan	
Erävalvonnalla pyritään suojelemaan eläimistöä, tur-
vaamaan luonnossa liikkumista ja estämään erilaisia 
rikkomuksia. Erätarkastajien tehtäviin kuuluu valvoa, 
että järjestyssääntöjä noudatetaan. He tarkastavat 
myös, että kalastajien luvat ovat kunnossa. 

Erätarkastajan ja valvojan tunnistaa virkamerkistä ja 
yleensä myös moottorikelkan tai veneen tunnuksista. 
Monilla erävalvonnan ammattilaisilla on sekä metsä-
alan että poliisin koulutus.

Erävalvonnassa toimivat erätarkastajat ja valvojat 
tekevät yhteistyötä eri viranomaisten kuten poliisin, ra-
javartiolaitoksen ja tullin kanssa. Myös sidosryhmäyh-
teistyö mm. riistanhoitoyhdistysten ja kalastusalueiden 
kanssa on tiivistä 

Ensimmäiset erävartijan virat perustettiin syrjäseuduil-
le, joille poliisin voimat eivät riittäneet. Tämän päivän 
erävalvonnan ammattilaiset panostavat rikkomuksien 
ennalta ehkäisyyn. He käyvät kertomassa hyvistä erä-
tavoista niin kouluissa kuin yhdistyksissäkin.

Valtion maiden erävalvontaa johtaa 11 erätarkastajaa, 
joilla kullakin on oma alue hoidettavana.

Pallas-Yllästunturin	
kansallispuistossa	toimiva	
erätarkastaja
Mika Seurujärvi, puh. 040 771 4692, Kittilä

Liiterityömaa Kotamajalla. Kuva: Maarit Kyöstilä

Maisema Sarvijärveltä. Kuva: Maarit Kyöstilä
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16 Pallas-Yllästunturin kansallispuiston 
järjestyssääntö
Annettu Vantaalla 5.5.2008  
Metsähallitus on luonnonsuojelulain (LsL, 1096/1996) 18 
ja 20 §:n nojalla antanut seuraavan Enontekiön, Muonion, 
Kittilän ja Kolarin kunnissa sijaitsevaa Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistoa koskevan järjestyssäännön.

Tähän järjestyssääntöön on otettu Suomen perustus-
laista (731/1999), luonnonsuojelulaista (LsL 1096/1996), 
sekä Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetusta 
laista (1430/2004, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 
43112006), Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetusta 
asetuksesta (91212005), (43112006), maastoliikennelaista 
(1710/1995), maastoliikenneasetuksesta (l0/1996), metsäs-
tyslaista (615/1993), kalastuslaista (286/1982), kalastus-
asetuksesta (1116/1982), pelastuslaista (468/2003), poron-
hoitolaista (84/1990), kokoontumislaista (530/1999) sekä 
saamelaiskäräjistä annetusta laista (974/1995) johtuvat 
määräykset. Lisäksi järjestyssäännössä onmääräyksiä, jotka 
Metsähallitus on kansallispuiston hallinnosta vastaavana 
viranomaisena maanomistajan ominaisuudessa oikeutettu ja 
velvollinen antamaan.

Järjestyssäännön määräykset perustuvat emo säädösten li-
säksi luonnonsuojelulain (LsL19 §) nojalla laadittuun Pallas-
Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan, 
jonka ympäristöministeriö vahvisti 10.1.2008.

1 Kansallispuiston perustaminen ja sen 
tarkoitus
(laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta 1 §)

Kansallispuisto on perustettu ja sen rauhoituksesta ja hal-
linnosta on säädetty PallasYllästunturin kansallispuistosta 
annetulla lailla ja sen kalastuksesta on säädetty PallasYlläs-
tunturin kansallispuistosta annetulla asetuksella.

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on perustettu Länsi-La-
pin edustavimman tunturijakson sekä tähän liittyvien, luon-
nontilaisina ja erämaisina säilyneiden metsä- ja suoalueiden 
ja niillä esiintyvien eliölajien suojelemiseksi sekä retkeilyä, 
tutkimusta ja opetusta varten.

2 Yleiset säännökset

2.1 Yleiset kiellot
(LsL 13 §, metsästyslaki 8 luku)

Luonnonsuojelulain mukaisesti kansallispuistossa on kiellet-
ty seuraavat luontoa muuttavat toimenpiteet:

• puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien otta-

minen tai vahingoittaminen

• luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, 
tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen 
sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerää-
minen

• toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloi-
hin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen

• maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-aineisten tai 
kaivoskivennäisten ottaminen

• koirien pitäminen irrallaan

• alueen luontoa muuttava tai rakennelmia, rakennuksia tai 
niiden raunioita vahingoittava taikka puiston toisia käyttäjiä 
häiritsevä toiminta on samoin kiellettyä.

Näistä määräyksistä on joukko jäljempänä lueteltuja poikke-
uksia.

2.2 Kansallispuiston vyöhykejako
(LsL 18 §)

Kansallispuisto on jaettu käyttövyöhykkeisiin, joita koskevat 
erilaiset liikkumis-, leiriytymis- ja tulentekomääräykset (kart-
taliite 1aja 1b). Vyöhykkeet ovat:

Syrjävyöhyke;	erämaavyöhyke
• Latvavuoman alue Aakenustunturin eteläpuolella

• Ylläksen Pyhätunturin alueen pohjoispuoli lukuun otta-
matta Äkäskeron ja Linkukeron ympäristöä

• Muonion Vuontisjärven itäpuolinen alue

• Ounastunturi - Könkäsentunturi - Raijanselkä alue

Syrjävyöhyke;	erityisvyöhyke
• Onnasjoki - Pippovuoma - Kellotapulien alue

• Pahakuru

• Sarvijärventievat - Ylisenpäänoja

• Sammaltunturi - Lommoltunturi - Keimiöjärvi

• Aakenuksen Pyhätunturi

Virkistysvyöhyke
• Ylläs - Kesänki - Lainiotunturi -Äkäskero alue

• Aakenustunturi

• Jerisjärven - Pallastunturin alue

• Hetta - Pallas -reitti ympäristöineen
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Kulttuurivyöhyke
• Pallasjärven toimipaikka ja sen ympäristön niityt ja kulttuu-
rikohteet

• Pallaksen matkailualue

• Puolitaipaleen metsänvartijan tilan rakennukset, pihapiiri ja 
niityt

• Maraston erotusaita rakennuksineen, rakenteineen ja rau-
nioineen

• Aakenuksen porokämppä ja läheinen vanha poroerotus-
paikka

• Kutujärven niittypirtti ympäristöineen

Rajoitusvyöhyke
• Onnasjärven-Onnasjoen alue

• Hanhivuoma

• Pahakuru

• Suaskuru

• Haltioleton kalmistosaari

• Pyhäjoki

• Varkaankuru

2.3 Liikkumisoikeudet
(LsL 18 §, maastoliikennelaki 4 §)

Kansallispuistossa saa liikkua omin voimin lukuun ottamatta 
seuraavia rajoituksia (karttaliite) :

• Onnasjärven-Onnasjoen rajoitusvyöhykkeellä (239 ha) liik-
kuminen on kielletty 1.5.-30.11. harvinaisen ja uhanalaisen 
eläinlajiston suojelemiseksi.

• Hanhivuoman rajoitusvyöhykkeellä (333 ha) liikkuminen 
on kielletty linnuston pesimärauhan turvaamiseksi, luonnon 
kulumisen ehkäisemiseksi ja Pallasjärven taimenen tärkeim-
pien kutuvesien rauhoittamiseksi.

• Pahakurun (307 ha) ja Suaskurun (48 ha) rajoitusvyöhyk-
keillä liikkuminen on kielletty luonnon kulumisen ehkäisemi-
seksi ja uhanalaisen lajiston suojelemiseksi

• Haltioleton kalmistosaarella (0,1 ha) maihinnousu ja liik-
kuminen on kielletty erittäin kulumisherkän luontotyypin ja 
muinaishistoriallisten arvojen suojelemiseksi.

• Pyhäjoen (84 ha) ja Varkaankurun rajoitusvyöhykkeellä 
(entinen lehtojensuojelualue, 44 ha) liikkuminen sallitaan 
lumettomaan aikaan (1.5.- 30.11.) vain merkittyä reittiä pitkin 
maaston kulumisen ehkäisemiseksi ja uhanalaisen lajiston 
suojelemiseksi.

Polkupyörällä ajaminen, ratsastaminen ja koiravaljakolla liik-
kuminen on sallittu ainoastaan tarkoitusta varten osoitetuilla 
urilla/reiteillä. Koiravaljakolla tarkoitetaan kahden tai useam-

man koiran vetämää valjakkoa. Koiravaljakolla ajaminen ei 
ole sallittua saamelaisten kotiseutualueella, Enontekiön kun-
nan puolella, lukuun ottamatta olemassa olevia reittejä.

Moottorikäyttöisten maakulkuneuvojen ja moottoriveneiden 
käyttö samoin kuin ilmaalusten laskeutuminen on puiston 
alueella kielletty lukuun ottamatta 3 ja 4 kohdissa mainittuja 
poikkeuksia.

2.4 Leiriytyminen, tulenteko ja tupien käyttö
(pelastuslaki 24 §, LsL 18 §)

Kansallispuiston erämaavyöhykkeellä lyhytkestoinen leiriy-
tyminen (korkeintaan 3 vrk) on sallittua. Erityisvyöhykkeellä, 
virkistysvyöhykkeellä ja kulttuurivyöhykkeellä tulenteko ja 
leiriytyminen ei ole sallittua muualla kuin siihen varatuilla 
huolletuilla paikoilla. Rajoitusvyöhykkeellä tulenteko ja leiriy-
tyminen on kielletty.

Kansallispuiston erämaavyöhykkeellä avotulenteko on sal-
littu käyttäen paikalta löytyviä kuivia oksia, risuja ja pieniä 
juurakoita. Autiotupien ja taukopaikkojen ympäristössä 
avotulenteko on kuitenkin kielletty puolen kilometrin säteellä 
huolletusta tulipaikasta.

Avotulen teko on kokonaan kielletty metsäpalovaroitustilan 
aikana.

Kansallispuiston päivätuvat on tarkoitettu ensisijaisesti päi-
väkäyttöön ja autiotuvat tilapäistä leiriytymistä varten. Met-
sähallitus voi tämän lisäksi antaa tarkempia ohjeita tupien 
käytöstä.

2.5 Marjastus ja sienestys
(LsL 14 § ja 18 §)

Marjojen ja hyötysienten poimiminen on kansallispuiston 
alueella sallittu, elleivät liikkumisrajoitukset sitä estä.

2.6 Kalastus
(LsL 14 §, kalastuslaki 5 §, 8 § 1 mom., laki Pallas-Yllästun-
turin kansallispuistosta 4 §, valtioneuvoston asetus Pallas-
Yllästunturin kansallispuistosta 1 §)

Kalastus on kansallispuistossa sallittu kalastuslain ja luon-
nonsuojelulain mukaisesti onkimalla ja pilkkimällä sekä 
Metsähallituksen myöntämällä kalastusluvalla muualla paitsi 
jäljempänä mainituissa vesissä. Kalastuslain mukainen onki-
minen ja pilkkiminen voi lisäksi olla tietyissä vesissä kielletty 
TE-keskuksen päätöksellä.

Kalastus ei ole sallittua Pallasjärvessä esiintyvän taimenen 
kutuvesissä, eikä vesissä, joissa on luontainen purotai-
menkanta eikä vesissä, jotka ovat tunturinieriän esiintyrni-
salueita. Kalastus on siten kielletty seuraavissa vesistöissä 
mukaan lukien niiden sivupurot ja latvavedet: Onnasjoki 
mukaan lukien Onnasjärvet, Siosjoki, Pippojoki, Ruotajoki, 
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Hannujoki mukaan lukien pienet Raasikaltiot, Pahajoki mu-
kaan lukien Hukkajärvi, Kuoppajoki pois lukien Kuoppajärvi, 
Saariselänoja, Ylijoki, Nammalajoki, kaikki Muonion Vuon-
tisjärveen laskevat purot ja ojat mukaan lukien Riivinjärvet, 
Pyhäjoki mukaan lukien Killinpoikanjärvet ja Hanhijärvi, 
Ylisenpäänoja mukaan lukien Rautujärvi ja Ylisenpäänjärvi, 
Lompolonoja sekä lisäksi Rautujärvi, Pahtajärvi, Maansel-
käjärvi, Saarijärvi ja viereinen Hietajärvi, Palsijärvi ja Suas-
kurun lammet. Vesistöllä tarkoitetaan yhteistä laskujokea 
myöten purkautuvien vesien kokonaisuutta.

Pallasjärvessä, Keimiöjärvessä ja Aakenustunturin Pyhäjär-
vessä on sallittu kalaston hoito ja hoito suunnitelman mukai-
nen kalastus Metsähallituksen luvalla.

Pallasjärvelle voidaan myöntää moottoriveneiden käyttölupia 
edellyttäen, että niistä ei aiheudu melu- tai muuta ympäristö-
haittaa (LsL 18 §).

2.7 Metsästys
(Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta 4 §)

Metsästys on kansallispuistossa kielletty muilta kuin paikalli-
silta asukkailta (kts. jäljempänä kohta 3.3.)

3 Saamelaisia ja muita paikallisia asukkaita 
koskevat erityissäännökset
Paikallisella asukkaalla tarkoitetaan Enontekiön, Muonion, 
Kittilän ja Kolarin kunnissa henkikirjoitettuja ja vakinaisesti 
asuvia henkilöitä heidän liikkuessaan oman asuinkuntansa 
alueella kansallispuistossa. Pallas-Yllästunturin kansallis-
puiston Enontekiön kunnassa sijaitseva osa kuuluu Saame-
laisten kotiseutualueeseen (karttaliite ).

3.1 Saamelaisten perustuslailliset oikeudet
(perustuslaki 17 § ja 121 §, laki saamelaiskäräjistä)

Saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja ke-
hittää omaa kieltään, kulttuuriaan ja kulttuurimuotoonsa kuu-
luvia perinteisiä elinkeinoja kuten poronhoitoa, kalastusta ja 
metsästystä.

3.2 Kalastus
(kalastuslaki 12 §, kalastusasetus 34 §, Valtioneuvoston 
asetus Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta 1 §, LsL 71 §, 
maastoliikennelaki 4 §)

Paikallisilla asukkailla on kansallispuiston vesillä kalastus-
lain mukainen oikeus onkia ja piIkkiä. Tämä ei kuitenkaan 
koske asetuksella kalastukselta kiellettyjä vesistöjä, kts. 
kohta 2.6. Osaan näistä vesistä on joillakin tiloilla voimassa 
maanmittaustoimituksessa vahvistetut erityisperusteiset ka-
lastusoikeudet.

Metsähallitus voi myöntää yleisesti myytävien kalastuslupien 
lisäksi kalavesien kestävään tuotokseen perustuen verkko-, 

koukku tai muita kalastuslupia seuraaviin vesiin: Kylmäsen-
järvi, Pitkäjärvi, Ahvenjärvi, Kaivosjärvi, Ketomellan Hieta-
järvi, Iso Raasikaltio, Joukhaisjärvi ja Kuoppajärvi. Lupia 
myönnettäessä etusijalla ovat luontaiselinkeinoharjoittajat. 
Kestävä tuotos määritellään kalavesien hoito- ja käyttösuun-
nitelmassa.

Veneiden ja muiden alusten säilyttäminen on luvanvaraista. 
Veneen säilytyslupia voidaan myöntää emo järville. Pallas-
järven Porvinniemessä on veneiden säilyttämisoikeus niillä, 
joilla on erityisperusteinen kalastusoikeus järvessä.

Pallasjärvessä, Keimiöjärvessä ja Aakenustunturin Pyhä-
järvessä on sallittu kalavesien hoito- ja käyttösuunnitelman 
mukainen kalastus Metsähallituksen luvalla.

Metsähallitus voi myöntää luontaiselinkeinonharjoittajille 
luvan käyttää moottorikulkuneuvoja kalastustehtävissä liik-
kumiseen.

3.3 Metsästys
(metsästyslaki 9 §, laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistos-
ta 4 § ja perustamislain muutos)

Paikallisilla asukkailla on oman kotikuntansa alueella oikeus 
metsästykseen kansallispuistossa metsästyslain mukaisesti 
muualla kuin jäljempänä mainituilla alueilla. Metsästyskoiri-
en käyttö on metsästyksen yhteydessä sallittu. 

Metsästys ei ole sallittua tunturien paljakka-alueilla eikä 
puiston reittien, palvelurakenteiden eikä Ylläksen ja Pallas-
tunturin matkailukeskusten läheisyydessä olevilla alueilla 
(karttaliite 2a ja 2b).

Kittilän kunnan Raattaman ja Rauhalan kylissä vakinaisesti 
asuvilla henkilöillä on oikeus metsästää myös kansallispuis-
ton siinä osassa, joka on siirretty Kittilän kunnasta Muonion 
kuntaan lukuun ottamatta perustamislaissa rauhoitettuja 
alueita.

Metsähallitus voi myöntää luvan käyttää moottorikulkuneu-
voja saaliin noutamista sekä riekon ansapyyntiä varten.

3.4 Tulenteko ja leiriytyminen
Paikallisilla asukkailla on oikeus leiriytymiseen ja tulente-
koon kohdan 2.4.määräysten mukaisesti. Lisäksi Pallasjär-
ven rannalla on nuottakalastuksen yhteydessä tulenteko 
sallittu merkityillä nuotta-apajapaikoilla.

Tulentekoon saa käyttää vain paikalta löytyviä kuivia oksia, 
risuja ja pieniä juurakoita. Kasvavien puiden ja kelojen va-
hingoittaminen on kielletty.

4 Muut säännökset

4.1 Viranomaistoiminta	(LsL 14 §)

Liikkumista, moottorikulkuneuvojen ja ilma-alusten käyttöä 
sekä leiriytymistä ja tulentekoa koskevat rajoitukset eivät 
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koske suojelusäännösten sallimia viranomaistoimia. Viran-
omaistoimia hoitavien henkilöiden on tarvittaessa voitava 
osoittaa toimivansa edellä mainituissa tehtävissä.

4.2 Poronhoito
(poronhoitolaki 3 § ja 40§, LsL 14 §, maastoliikennelaki 4 §, 
maastoliikenneasetus 13 §)

Porojen laiduntaminen ja siihen liittyvä muu poronhoitotyö 
on kansallispuistossa sallittua poronhoitolain ja kansallis-
puiston perustamissäädösten mukaisesti.

Moottoriajoneuvojen käyttö poronhoitotöissä on sallittu 
maastoliikennelain ja -asetuksen mukaisesti. Porokoirien 
käyttö poronhoitotyössä on sallittua. Poronhoitoa varten 
saadaan ottaa korvauksetta nuotio- ja kotapuiksi tarvittavia 
puita. Nuotiopuina saa käyttää kuivia oksia, risuja ja pieniä 
juurakoita. Polttopuiden hakkaaminen porokämpille ja aita-
puiksi on kielletty puistossa.

Porojen talvisesta maastoruokinnasta on sovittava Metsä-
hallituksen kanssa.

4.3 Luvanvarainen toiminta
Metsähallitus voi myöntää harkinnan mukaan luvan kansal-
lispuistoon seuraaviin tarkoituksiin:

• rajoitusosassa liikkumiseen (LsL 18 §)

• ilma-aluksella laskeutumiseen (LsL 15 §)

• tieteellisessä tai opetuksellisessa tarkoituksessa tapahtu-
vaan eläinten tappamiseen ja pyydystämiseen sekä kasvien, 
näiden osien samoin kuin kivennäisnäytteiden vähäiseen 
ottamiseen, geologiseen tutkimukseen ja malminetsintään 
(LsL 15 §). Lupaa on haettava kirjallisesti Metsähallitukselta.

• muuhun kalastukseen kuin onkimiseen tai pilkkimiseen 
(LsL 15 §)

• ottaa haltuun alueelle kaatunut riistaeläin (LsL 15 §)

• poronhoitoon liittyvien rakenneImien rakentamiseen (LsL 
15 §)

• yleisötapahtuman järjestämiseen (kokoontumislaki 13 §)

• maasto- ja vesiliikenteeseen kansallispuiston toimintaan 
soveltuvaan tarkoitukseen (LsL 18 §, maastoliikennelaki 4 §)

Veneiden säilyttäminen on sallittua ainoastaan Metsähalli-
tuksen luvalla sitä varten osoitetuilla paikoilla (LsL 18 §)  
(kts. kohta 3.2.).

Pallasjärvelle voidaan myöntää moottoriveneiden käyttölupia 
edellyttäen, että niistä ei aiheudu melu- tai muuta ympäristö-
haittaa (LsL 18 §).

Alueellinen ympäristökeskus voi myöntää luvan poiketa 
luonnonsuojelulaissa säädetyistä rauhoitussäännöksistä 48 
§:n mukaisesti, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana.

4.4 Matkailuun liittyvä yritystoiminta	
(LsL 18 §)

Matkailuun liittyvää toimintaa voidaan kansallispuistossa 
harjoittaa ilman erillistä sopimusta tai lupaa, mikäli toiminta 
perustuu kansallispuistossa sallittuihin jokamiehenoikeuksiin 
kuten patikointiin tai hiihtoon, eikä siinä käytetä Metsähalli-
tuksen huollettuja taukopaikkoja.

Kansallispuiston huollettujen taukopaikkojen, kuten tupien ja 
tulipaikkojen käytöstä Metsähallituksella on oikeus päättää 
erikseen. Taukopaikkojen käyttö matkailun yritystoiminnassa 
edellyttää Metsähallituksen lupaa tai sopimusta.

Yleisötapahtuman järjestämiseen kansallispuistossa on han-
kittava Metsähallituksen suostumus (kokoontumislaki 13 §).

Metsähallitus voi myöntää harkinnan mukaan yrittäjille 
maastoliikenneluvan huoltoajoon (maastoliikennelaki 4 §).

Metsähallitus voi myöntää matkailuyrittäjille vuokraveneiden 
säilytyslupia Pallasjärvelle ja Aakenuksen Pyhäjärvelle.

4.5 Muut määräykset
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoitoon ja käyttöön 
kuuluvat päätökset tekee Metsähallitus.

Tämän järjestyssäännön sisältämät säännökset, joiden 
nojalla eräät toimenpiteet kansallispuistossa sallitaan, eivät 
perusta kenellekään laajempaa oikeutta kuin mitä asian-
omaisella muuten on.

Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella ja luonnonsuo-
jelualueen vartijalla on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, 
keräily- tai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää 
vastoin kansallispuistossa noudatettavia säännöksiä tai 
määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee myös puisto-
alueelta luvattomasti pyydettyjä eläimiä ja luvattomasti otet-
tuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mitä puistosta on 
kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä (LsL 60 §).

Tämä järjestyssääntö kumoaa Metsäntutkimuslaitoksen 
18.11.1996 antaman PallasOunastunturin kansallispuiston 
järjestyssäännön (Nro JS6).

Hietajärvi. Kuva: Maarit Kyöstilä
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17 Suomen luonnonsuojelualueet
Suomen arvokkaan luonnon suojelemiseksi on perus-
tettu monenlaisia suojelu- ja erämaa-alueita. Luontoa 
ei suojella yksin luonnon monimuotoisuuden säilyttä-
miseksi vaan myös ihmisen hyvinvoinnin ja elinmah-
dollisuuksien turvaamiseksi. Monilla luonnonsuojelu-
alueilla säilytetään lisäksi kansallisia maisema-arvoja 
ja vaalitaan kulttuuriperintöä. Valtion suojelualueita 
hoitaa Metsähallitus.

Kansallispuistot
Kansallispuistot ovat suuria ja luonnoltaan monipuo-
lisia alueita. Ne ovat luonnonnähtävyyksiä ja myös 
kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkainta osaa luon-
nostamme. Kansallispuistoissa kulkija voi kokea luon-
nonrauhaa upeissa maisemissa. Niissä on helppoja ja 
vaativia merkittyjä reittejä. Suurimmissa puistoissa voi 
yöpyä ja eräretkeillä. Vuonna 2009 maassamme on 
35 kansallispuistoa. 

Luonnonpuistot
Suomeen on perustettu yhdeksäntoista luonnonpuis-
toa valtion maalla ja ne palvelevat ensisijaisesti luon-
nonsuojelua ja tutkimusta sekä suojelun sallimissa 
rajoissa myös opetusta. Luonnonpuistot säilytetään 
luonnontilaisina vertailualoina tutkimusta varten, jotta 
luonnon omaa muutosta voitaisiin seurata. Ilmaston 
muutoksen edetessä niiden merkitys korostuu. Luon-
nonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden 
suojelumääräykset ovat tiukemmat kuin kansallispuis-
tojen.

Soidensuojelualueet
Suoluonnon säilyttämiseksi perustettiin 1980-luvulla 
173 soidensuojelualuetta. Useimmat niistä edustavat 
suoyhdistymiä eli aapa- ja keidassoita. Suojelukohtei-
siin sisältyy myös parhaita lintusoitamme. Soidensuo-
jelualueilla saa yleensä liikkua jokamiehenoikeuksin. 
Joillakin alueilla on lintujen pesimärauhan turvaami-
seksi rajoitettu liikkumista, marjastusta ja sienestystä 
sekä metsästystä ja kalastusta.

Lehtojensuojelualueet
Lehtojen suojelun tavoitteena on säilyttää edustavat 
näytteet lehtokasvillisuusvyöhykkeille ominaisista 

lehdoista ja suojella ja hoitaa alueita siten, että niiden 
biologisesti arvokkaimmat piirteet säilyvät. Lehtojen-
suojelualueilla voi liikkua jokamiehenoikeuksin, mutta 
leiriytyminen ja tulenteko on rauhoitusmääräyksissä 
kielletty. Arvokkaita lehtoja on suojeltu myös muilla 
luonnonsuojelualueilla. 

Erämaa-alueet
Suomen 12 erämaa-aluetta on perustettu 1991 erä-
maalailla alueiden erämaisuuden säilyttämiseksi, luon-
taiselinkeinojen ja Saamelaisalueella myös saamelais-
kulttuurin turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen 
käytön kehittämiseksi. Kukin erämaa-alue on pinta-
alaltaan vähintään 15 000 hehtaaria, pääosin tietön 
alue. Erämaa-alueilla pysyvien teiden rakentaminen ja 
kaivostoiminta on sallittu vain valtioneuvoston luvalla, 
ja metsät säilytetään luonnontilassa. Erämaa-alueet 
sopivat hyvin vaativahkoon eräretkeilyyn.

Muut	suojelualueet
Luonnonsuojelualueiden perustamisen tavoitteena 
on, että ne edustavat kaikkia Suomessa tavattavia 
luontotyyppejä. Samalla ylläpidetään niille tyypillistä 
eläin- ja kasvilajistoa ja turvataan uhanalaisia lajeja. 
Edellä mainittujen suojelu- ja erämaa-alueiden lisäksi 
on perustettu mm. lintuvesien, harjujen, rantojen ja 
vanhojen metsien suojelualueita.

Natura	2000-alueet
Natura 2000 -alueiden verkostolla suojellaan koko 
Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. 
Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttämi-
nen. Suomen 
Natura-alueet 
ovat pääasi-
assa nykyisiä 
luonnonsuoje-
lulain mukai-
sia luonnon-
suojelualueita 
ja suojeluoh-
jelmakohteita 
tai erämaa-
alueita.

Nammalakurun tupa. Kuva: Maarit Kyöstilä
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Muita	suojelualueita	2009

Tarkempaa tietoa suojelualueista 
löytyy valtion ympäristöhallinnon 
verkkopalvelusta osoitteesta  
www.ymparisto.fi sekä metsähal-
lituksen sivustolta osoitteesta  
www.metsa.fi.
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Luontoon.fi	–	luontoretken	
alkupiste
Harrastaapa vaativaa vaeltamista laajoissa erämaissa 
tai luontopolkuun tutustumista lasten kanssa, sopivan 
retkikohteen löytäminen ja oikea varustautuminen on 
aina haasteellista. Luontoon.fi on verkkopalvelu, joka 
antaa ajantasaiset tiedot retkikohteista ja niiden palve-
luista. 

Verkkopalvelusta löytyvät mm. Suomen kansallispuis-
tojen, valtion retkeilyalueiden ja useiden luonnonsuo-
jelualueiden sekä muiden retkikohteiden kuvaukset. 
Verkkopalvelun Retkeilyn ABC-osiosta löytyy kattava 
tietopaketti retkien suunnitteluun, retkeilyyn ja varus-
teisiin liittyen.

Retkikartta.fi	–	retkikohteiden	
tarkat	kartat
Karttapalvelu Retkikartta.fi tuo helpotusta retkeilijöi-
den, kalastajien ja metsästäjien elämään. Metsähal-
lituksen tuottamasta karttapalvelusta voi löytää niin 
retkikohteiden kuin kalastus- ja metsästysalueidenkin 
tarkkoja karttoja eri mittakaavoissa. Karttatulosteen 
avulla pystyy suunnistamaan maastossa. 

Retkikartta.fi on oivallinen työkalu luontoretkien suun-
nitteluun. Karttapalvelusta voi etsiä mm. kansallispuis-
toja, valtion retkeilyalueita ja Lapin erämaa-alueita 
sekä niiden tupia, laavuja, tulentekopaikkoja ja muita 
retkeilyä helpottavia palvelurakenteita. Myös reitit on 
merkitty karttaan.

Metsa.fi	–	Metsähallituksen	
verkkopalvelu
Metsa.fi on monipuolinen Metsähallituksen luonnon-
vara-alan palveluja esittelevä sivusto. Sivuilta löytyy 
tietoa sekä Metsähallituksesta organisaationa että sen 
luonnonvaroihin, metsätalouteen, luonnonsuojeluun, 
luonnon virkistyskäyttöön, eräasioihin ja retkeilyyn 
liittyvistä toiminnoista. Sivustolla tiedotetaan Metsä-
hallituksessa ajankohtaisista asioista ja meneillään 
olevista hankkeista. Etusivulta löytyvät myös linkit 
Metsähallituksen eri tulosalueiden verkkosivuille.

Villipohjola.fi	–	luvat	ja	
matkailupalvelut
Villin Pohjolan sivustolta villipohjola.fi löytyy runsaasti 
tietoa vuokrakämpistä, opastetuista luontomatkoista, 
sekä metsästyksestä, kalastuksesta ja moottorikelk-
kailusta valtionmailla. Verkkosivustolla voi ostaa mm. 
metsästys-, kalastus- ja moottorikelkkailulupia, sekä 
vuokrata Metsähallituksen kämppiä. 

Tauko porokämpällä. Kuva: Maarit Kyöstilä
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18 Tietoa Internetissä



Talousmetsien	metsämaata		
3,5	milj.	ha	

Kitu-	ja	joutomaata	1,5	milj.	ha	
(ei	metsätalouskäytössä)

Suojelualueita,	erämaita	ja	
muita	alueita		4,0	milj.	ha

Vesialueita	3,4	milj	ha	
Yleiset	vesialueet

Yhteensä 12,4 milj. ha

Valtio	(Metsähallitus)

Yhtiöt

Muut	

Yksityiset	
metsänomistajat

Metsämaan	omistus	Suomessa
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19 Valtion maat ja vedet



Eri puolilla Suomea on yhteen-
sä 24 luontokeskusta ja -taloa 
sekä viisi palvelupistettä. Niiden 
henkilökunnalta saat tietoa mm. 
Metsähallituksen retkikohteista. 
Lisäksi on lukuisa joukko pienem-
piä muita opastuspisteitä, muun 
muassa luontotupia, joista löytää 
hyödyllistä tietoa. Luontopolulle ja 
retkeilyreitille kannattaakin suun-
nistaa näiden kautta aina, kun se 
suinkin on mahdollista.

Luontokeskuksissa ja paikoin 
maastossakin on ryhmille tarjolla 
opastuspalveluita. Retkikohteisiin 
ja luontoon liittyviä julkaisuja ja 
tuotteita voi ostaa luontokeskuk-
sista.

Kunkin asiakaspalvelupisteen yh-
teystiedot löydät kätevimmin  
sen omilta nettisivuilta  
luontoon.fi-verkkopalvelusta. 

Metsähallituksen asiakas- 
palvelunumeroon 0205 64 120 
voit soittaa ma - pe klo 9 - 16.

56

20 Metsähallituksen 
asiakaspalvelupisteet



21 Metsähallituksen organisaatio

Metsähallitus toimii pääosin maa- ja metsätalousmi-
nisteriön tulosohjauksessa, luonnonsuojelutehtävien 
osalta ympäristöministeriön tulosohjauksessa.

Luontopalvelujen	tunnuslukuja	
2009
● Luontopalvelujen rahoitus 51,38 milj. € 
   - pääosin valtion budjetista

● Henkilötyövuosia 513 htv

● 4,7 milj. käyntiä kansallispuistoissa, retkeilyalueilla 
ja muilla virkistyskohteilla

● 866 000 käyntiä luontokeskuksissa ja palvelu- 
pisteissä 

● 7 651 km ylläpidettyjä retkeilyreittejä

● 3 049 kpl ylläpidettyjä taukopaikkoja

● Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys 4,2  
   (asteikko 1-5)

● Noin 140 000 myytyä kalastus- ja metsästyslupaa

Polttopuuntekoa Hannukurussa. Kuva: Maarit Kyöstilä
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Pallastunturin luontokeskus. Kuva: Maarit Kyöstilä

Tunturi-Lapin luontokeskuksen nuotiokatos. Kuva: Maarit Kyöstilä
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22 Yhteystiedot
Metsähallitus,	Lapin	
luontopalvelut
PL 8016 (Koskikatu 44 - 46) 
96101 Rovaniemi 
Puh. 0205 64 100 (vaihde) 
Fax 0205 64 7670 
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@metsa.fi

Laskutusosoite:
Metsähallitus 
LP Lappi, Ostolaskut 
PL 1314 
96101 Rovaniemi 
Viitteeksi yhteyshenkilö

Pallas-Yllästunturin	kansallispuisto
Puistonjohtaja FT Pekka Sulkava 
Tunturi-Lapin luontokeskus 
Puh. 0400 815 660 
Sähköposti: pekka.sulkava@metsa.fi

Tunturi-Lapin	luontokeskus
Peuratie 15 
99400 Enontekiö 
Puh. 0205 64 7950 
Fax 0205 64 7951 
Sähköposti: tunturi-lappi@metsa.fi

Pallastunturin	luontokeskus
99330 Pallastunturi 
Puh. 0205 64 7930 
Fax 0205 64 7931 
Sähköposti: pallastunturi@metsa.fi

Luontokeskus	Kellokas
Tunturintie 54 
95970 Äkäslompolo 
Puh. 0205 64 7039 
Fax 0205 64 7040 
Sähköposti: kellokas@metsa.fi

Lisätietoja	
www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi Luontokeskus Kellokas. Kuva: Maarit Kyöstilä
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Luonnonsuojelualueet,	retkeily,	
matkailu
● Metsähallitus, luonnonsuojelualueet ja retkeily 
www.luontoon.fi

● Retkeilykarttapalvelu www.retkikartta.fi

● Tietoa Metsähallituksesta ja sen toiminnasta  
www.metsa.fi

● Metsähallituksen matkailupalvelut, metsästys, kalas-
tus, moottorikelkkailu www.villipohjola.fi

● Ylläksen matkailuyhdistys www.yllas.fi

● Suomen latu www.suomenlatu.fi

● Esteetön retkeily www.suomikaikille.fi,  
www.invalidiliito.fi

● Suomen suunnistusliitto www.ssl.fi

● Partiolaiset www.partio.fi

● Vaellusnet www.vaellusnet.com

Luonto
● Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) www.mmm.fi

● Ympäristöministeriö (YM) www.ymparisto.fi

● Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus   
www.ely-keskus.fi

● Luonnontieteellinen keskusmuseo  
www.fmnh.helsinki.fi

● Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi

● Suomen luonnonsuojeluliitto www.sll.fi

● Luontoliitto www.luontoliitto.fi

● WWF www.wwf.fi

● Pohjoinen luontomme -sivut  
www.oulu.fi/northnature/Northnature.html

● Geologian tutkimuskeskus (GTK) www.gtk.fi

● Ilmatieteen laitos www.ilmatieteenlaitos.fi

23 Linkkivinkit
Linnut
● BirdLife Suomi www.birdlife.fi

● Lintukuva www.lintukuva.fi

Metsästys	ja	kalastus
● Metsästäjäin keskusjärjestö www.riista.fi

● Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL)  
www.rktl.fi

● Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö 
www.vapaa-ajankalastaja.fi

Poronhoito
● Poronet www.paliskunnat.fi

Luonto-opetus
● Metsän oppimispolku www.oppimispolku.fi

● Suomen ympäristökasvatuksenseura  
www.sykse.net

● Opetushallituksen opettajan verkkopalvelu  
www.edu.fi

● Ylen Oppimisen verkkopalvelu http://oppiminen.yle.
fi/luontojaympäristö

Kulttuuri
● Arktikum, Arktinen keskus ja Lapin maakunta- 
museo www.arktikum.fi

● Saamelaiskäräjät www.samediggi.fi

● Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus  
www.siida.fi

● Meänmaa www.meanmaa.net
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