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Vinterstråken 

För  skidäkning  är  de vindskyddade  vintersträken 

i  terräng med smä höjdskillnader  att föredra. 
Vintersträken  är  utmärkta  med korslagda  vägvisare  
av  trä.  Motorkälke  fär  inte  an  vändas i  nationalparken,  
förutom pä  sträket  frän Hetta  tili  stugan  pä  Pyhäkero.  

Sträket  Hetta-Pallas  

Frän Ounasjärvi  skidar  man i  skogsterräng  tili  

Pyhäkero.  Servicestugan  är  öppen  pä  värvintern.  

Upp  tili  fjället  skidar  man  i  skydd  av fjällfäran  och 
tillbaka  ner  mot  stugan  längs  Sioskuru.  

Späret fortsätter pä västra sidan av  

vandringssträket  tills  det  närä Tappuri  korsar  sträket  
och  fortsätter  mot  Rouvikuru.  Tili  Hannukuru gär  

skidspäret  genom samma terräng som 
sommarsträket.  

I  den norra delen av  parken  sköter  Enontekis 

kommun och  privata  företagare  om underhället av 
vintersträken.  I  snälblästen  i  Paljakka  snöar  spären 

snabbt igen.  I  skogen  och  pä  torvmarkerna underhälls 

skidspären  regelbundet  pä  värvintern  och  är  därför 

i utmärkt  skick.  

Frän Hannukuru kan man skida tili  Montells 

stuga  antingen  längs  fjällets  Östra  eller  västra sida.  
Pä  den här  sträckan  är  sträket  synnerligen  krävande 

uppe pä  fjället.  
I  Nammalakuru finns  en  stuga  och  ett  kafe  i  en 

käta.  Därifrän gär  ett  ganska  lätt  skidspär  upp tili  

Pallas  pä  fjällets  bäda sidor.  Att  skida över  Pallas  är  

tungt,  men  om vädret är  vackert  är  upplevelsen  

oförglömlig.  

Ortens  företagare,  säsom hotelien Pallas och 

Jeris,  underhäller spären  i  södra  delen av parken.  De 

fiesta skidspär  öppethälls  dagligen  under den li  vligare  

turistsäsongen.  

Stigarna  är  utmärkta  med plastband,  utom 
det traditionella vandringssträket  som har 

försetts med pilar.  

Späralternativ 
Närä Pallashotellet  finns  tre spär  pä  tre, fem och 

tio ki  lometer.Nära Jerishotellet  finns ett  tio kilometers  

konditionsspär  och utgäende  frän det ett lättare 
alternativ pä  sju kilometer.  Pä  Jeris finns ocksä  ett 

upplyst  skidspär  pä  tvä kilometer.Utanför själva  

parkomrädet  i närheten av  V  uontispirtti  och  Raattama 
finns ett  flertal  spär.  

Förutom spären  längre  in  i parken  är  skidspären  i 

den närmaste omgivningen  öppna  redan dagarna  

kring  självständighetsdagen.  Med undantag  av 

trekilometersspäret  vid Pallas har de närliggande  

skidspären  ocksä  spär för  skridskostil.  

Liksom  det finns stigar  sä  finns det ocksä  mänga 

skidspär  som för  upp  tili  fjället  frän byarna  i trakten 
och  om det  pä  grund  av  oväder är  omöjligt  att  vistas  

uppe pä  fjällen  sä kan  man skida  nere  i  skogen.  

Naturspäret  pä  Pallas  
Längs  det tre kilometer  länga  skidspäret  vid Pal  

las  finns olika objekt  som berättar  om vinternaturen. 
Det  är  ett  trevligt  sträk  som  med fördel kan  användas 

äv  familjer  och  skolelever.  

Sommarstråken  

Vandringssträket  Hetta-Pallas 
Vandringssträket  Hetta-Pallas är  55 km  längt. 

Sommarsträket  är  utmärkt med träpilar  som visar  

vägen  mot Pallas.  
Frän  Hetta  fär  man  bätskjuts  över  OunasjärVi.  De 

första  kilometerna vandrar man i  tallskog  tills  man 
kommer  till  Pyhäkero  ödestuga.  

Här  börjar  vandringen  upp tili  Ounastunturis 

nordligaste  topp.  Vid stranden  av  Pyhäjärvi  ligger  
ruinerna av  en  gammal  turiststuga.  Bortom toppen  

väntar Sioskuru stuga.  Tvä kilometer  därifrän ligger  
ocksä  T  appuri,  i  vars  närhet finns  renkarlarnas  hy  ddor 

och  Marasto  renstängsel.  
Vi  fortsätter  söderut genom ravinerna mellan 

Tappuri  och  Pippokero.  Ounastunturis  högsta topp  
Outtakka (723  m) finns pä  den västra sidan. Vi 
lämnar det längsluttande  Ounas bakom oss och  när 
den sönderfläkta ravinen  Pahakuru mellan Pallas  och 

Ounas.  Frän  fjällstugan  drygt  tvä  kilometer söderut 

ligger  parkens  förnämsta stuga,  Hannukuru. Där  kan  

man bada bastu  och  övernatta. 

I  Hannukuru möter den nordliga  naturen den 

sydliga.  Den som  kommer  frän  Hetta möter  för  första 

gängen  pä  sin  vandring ett  granbeständ.  
Frän Hannukuru vandrar man upp tili  det ganska  

läga  och  platta  Suastunturi.  Pä  laven i  Suaskuru  kan 
man  ta igen  sig  före vandringen  upp tili Lumikero 

(661  m).  Frän Lumikeros  topp  har man en  hisnande 
utsikt  ät  alla.  Därefter  fortsätter vandringen  runt 
Vuontiskero tili  den berömda Montellska stugan.  I 
dess hägn  kan  man förnimma nägot av den 

fjällvandrarstämning  som rädde pä gamla 
forstmästare Montells tid. Montell utforskade 

fjällnaturenpä  1920-talet. En  kilometer längre  söderut 

ligger  Nammalakuru stuga.  
Frän Nammalakuru följer  stigen  Jäkäläkeros 

längsluttande  västra sida.  Frän laven i Rihmakuru 
börjar  vandringen  slutligen  upp tili  Pallastunturi.  

Man passerar lämningarna  efter en gammal 

renskötarhydda  och  efter  en  drygt  fem kilometer läng  

strapats  när man  Pallastunturis  högsta  topp,  som 

ligger  pä  Östra sidan av  Taivaskero (807  m). 

Fjälltoppen  höjer sig  ytterligare  ca  femtio meter 

ovanom  vandringssträkets  högstapunkt.  Vandraren 

har  framför  sig  Pallastunturis  sydligaste  toppar  och 
en tre  kilometer läng  väg  ner  tili  hotellet och 

infocentret.  Bakom sig  har vandraren nu över  
femtio  kilometer  fjällandskap  och är mänga  
erfarenheter rikare.  

Genvägarna tili  fjället och  friluftssträket  
Hetta-Aavasaksa  

Man kan  bege  sig  tili  fjälls  ocksä  bara  för en  dag. 
Sträket  Hetta-Pallas kan  lätt  näs  frän de fiesta  byar  

i  grannskapet.  Frän Pallas söderut fortsätter  det 

gamla  friluftssträket  Hetta-Aavasaksa.Forststyrelsen  

ger närmare information om det, tfn 9695-12021. 

Naturstigarna 

Naturstigarna  är  utmärkta med knähöga  stolpar  

som har  blävita  brickor  med  kottsymbol  upptill.  Bäst  

är  det att  gä i gummistövlar  eller  andra lämpliga  

terrängskor.  Spängar  leder över  fuktiga  och  nedslitna 
ställen. 

Vatikuru  naturstig  och  Taivaskero  fjällstig 
Vatikuru naturstig som börjar  invid Pallas  

infocenter gör  en ungefär  tvä  kilometer  läng  runda. 
Frän  renskötarhyddan  gär en avstickare  tili  

renstängslet  vid  Palkaskero,  vilket  förlänger 

vandringen  med en kilometer. Pä  naturstigen  bekantar 
man sig  med fjällnaturen.  

Fjällstigen  fortsätter  längs  vandringssträket  frän 

renskötarhyddan  till  Taivaskero  topp  och  gär tillbaka 
via Vatikuru. Sträket  är  utmärkt, men  har inga  

infotavlor.  Om  man  anmäler  pä  förhand kan guidning  

ordnas för grupper. Den ätta kilometer  länga  

vandringen  tili  Taivaskero  är  en lämplig dagsetapp.  
Pä  Taivaskero  topp  har man rest  ett  minnesmärke 

över  olympiaelden  som tändes där är  1952. 

Pyhäjoki  naturstig  
Naturstigen  som börjar  vid Pallasjärvi,  närmare 

sagt  Pyhäjoki  P-plats,  är  ca tre  kilometer  läng. Pä  
infotavlorna berättas om den frodiga  naturen  längs  
älven och  om forskningsverksamheten.  

Pippovuoma torvmarksstig  
Frän  sträket  mellan  Ketomella och T appuri  skiljer  

sig  stigen  tili  Pippovuoma  torvmarksstig.  Pä  den sju  
kilometer  länga  rundan kan man  bekanta sig  med 
säväl  med aapamyr som palsar.  Pä infotavlorna 

presenteras  palskärrens  ekologi  och olika kärrfaglar.  
Pä en utflykt  tili Pippovuoma  kan säväl  
naturintresserade som studerande finna en mängd  

objekt  att  studera.  



Stugorna  
Pä  sträket Hetta-Pallas finns tre stugor  som är  

kombinerade beställnings-  och  ödestugor:  Siosku  

ru,  Hannukuru och  Nammalakuru. De  ligger  pä  en 

dagsetapp  frän varandra. Pä  infocentren kan man  
boka övernattning  tili  beställningssidan.  Där  finns 

madrasser,  kuddar och  filtar  samt kokkärl.  En  öyer  

nattning  kostar  30  mk/person.  I beställningsstugan  

ryms  ätta gäster,  medan ca femton nattgäster  fär 
plats  i  ödestugans  kombinerade del.  Där  övernattar 

man gratis  pä  britsar  utan sängkläder.  Kokkärl  finns. 

I  stugorna  finns vedeldade kaminer  och  gasspis  för  

matlagning.  

Stugorna  är  utmärkta pä  kartan  här invid.  I  en 

enskild  Ödestuga  kan ca  sex  personer per gäng  

övernatta. 

Dricksvatten  

Man  kan  dricka  vattnet  i  en fjällbäck  om  det inte 
ser  direkt  smutsigt  ut.  I  den pärm  som är  framsatt  i  

stugan  ges  räd för vattenhämtning.  Ätminstone  
mellan Nammalakuru och  Pallas  är  det svärt  att  hitta 

vatten och  därför är det bäst att  förse sig  med  en 

vattenflaska.  

Bastu 

I Hannukuru finns en bastu. Att bada bastu 

kostar  10 mark per person. Bastuavgiften  kan  

erläggas  dä  man  betalar  för  stugan  eller  genom att  
använda postgiroblankett  som fas  vid  bastun. 

Eldstäder  

Eld  fär göras  upp i  särskilt  utmärkta  eldstäder  pä  
garden  utanför stugorna  och pä speciella  

vindskyddade  platser  som pä  kartan  utmärkts  med  

en  lägereldssymbol.  Den som har för  avsikt  att  

vandra tili  en ödemarksstuga  fär pä  infocentret 

uppgifter  om var  man fär  göra  upp eld.  

Tältning 
Det är  tillätet att tältä i  den omedelbara närheten 

av stugorna  och eldstäderna. Pä  ödemarksomrädet 
far  man fritt  väljä  tältplats.  

Skogsforskningsinstitutet  underhäller stugorna  
och  eldstäderna samt sörjer  för  bränsle  och  avfall.  

Närmare  information:  

Pallas-Ounastunturi  nationalpark  

Pallastunturi  informationscentrum 

99330 Pallastunturi  

Tfn. 9696-532 451 

Fjäll-Lapplands  naturcentrum 

99400 Enontekiö 

Tfn. 9696-533 056 
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