
Pallas-Ounastunturin  

kansallispuisto  

Retkeilyreitit  

Talvireitit  

Hiihtäessä  kannattaa  käyttää  suojaisilla  ja  tasai  

silla  mailla  kulkevia  talvireittejä.  Moottorikelkkailu  

kansallispuistossa  on  kielletty  lukuunottamatta  reit  

tiä  Hetasta Pyhäkeron  tuvalle.  

Hetta-Pallas  -talvireitti 

Tunturin päällä  kulkevaa  Hetta-Pallas -vaellus  

reittiä ei  suositella  talvivaelluksiin.  Reitti  kulkee  

pääosin  avotunturissa ja on  vaativa rankkoine 

nousuineen ja laskuineen. 

Talvireitti  kulkee  metsän suojassa  Ounasjärveltä  

Pyhäkeron  tuvalle.  Kevättalvella  viereisessä  palve  

lutuvassa toimii kahvila. Tuvilta reitti  jatkuu  

Sioskurun kautta  Hannukurulle. Tämän 18 kilomet  

rin  matkan reitti  kulkee  metsänrajan  yläpuolella.  

Hannukurulta Pallakselle  talvireitti  kulkee  sekä 

puiston  itä-  että  länsipuolta.  Molemmilta reiteiltä  on  

mahdollisuus poiketa  Montellin majalle  ja 

NammalakurUn tuvalle. Nammalakurussa toimii  

keväisin  kotakahvila.  Hetasta Pallakselle  kertyy  

matkaa  noin 55 -  60  kilometriä  vaeltajan  reitti  

valintojen  mukaan. Pallakselta  voi  jatkaa  merkittyjä  

reittejä  pitkin  edelleen mm. Torassieppiin  ja 

Jerismajalle.  

Alueen kunnat ja paikalliset  yrittäjät  huoltavat 

reittejä.  Ainakin kevään  vilkkaimpana  matkailukau  

tena  reiteillä  on myös  latu-urat.  Päivittäisestä  huol  

losta huolimatta metsänrajan  yläpuoliset  ladut 

umpeutuvat  helposti.  

Vaellusladut on  merkitty  puisin  risti  viitoin.  

Polut  on merkitty  muovinauhoin lukuunot  

tamatta perinteisin  nuoliviitoin merkittyä  

Hetta-Pallas -reittiä. 

Latuvaihtoehtoja  

Hotelli  Pallaksen läheisyydessä  kulkee  kolmen,  

viiden ja  kymmenen  kilometrin pituiset  kuntoladut. 

Jerishotellin ympäristössä  on  kymmenen  ja seitsemän 

kilometrin  pituiset  ladut sekä  kahden  kilometrin  mit  

tainen valaistu latu. Samoin Vuontispirtin  ja 

Raattaman lähimaastossa on paljon  yrittäjien  

huoltamia latuja  myös  kansallispuiston  ulkopuolel  

la. 

Lähiladut ovat  auki  jo itsenäisyyspäivän  aikaan 

toisin kuin  puiston  sisäosissa  kulkevat  vaellusladut. 

Lähiladuilla voi  harrastaa myös  luisteluhiihtoa. 

Pallaksen  luontolatu  

Hotelli  Pallaksen läheisyydessä  kulkevan  kolmen 

kilometrin  ladun varrella  on talviluonnosta kertovia  

kohteita. Reitti  soveltuu etenkin perheille  ja 

koululaisryhmille.  

Kesäreitit  

Hetta-Pallas -vaellusreitti  

Hetta-Pallas -vaellusreitin  pituus  on  55 kilomet  

riä.  Reitin  voi  vaeltaa yhtä  hyvin  Pallakselta  Hettaan 

kuin  Hetasta Pallakselle.  Ounasjärven  yli  pääsee  pai  

kallisten  yrittäjien  venekuljetuspalvelun  avulla.  

Ensimmäiset kilometrit  Hetasta Pyhäkeron  

tuvalle  vaelletaan mäntymetsässä.  

Tuvalta  noustaan  Ounas- /rr. /^\ 
tunturin pohjoisimmalle  

laelle. Pyhäjärven  rannal  

la on vanhan matkailumajan  

rauniot. Laen takana 

odottaa Sioskurun  tupa. s;  

Sieltä  parin  kilometrin LSnj 
päässä  on  Tappuri,  jonka  

läheisyydessä  sijaitsee  

poromiesten  kämppiä  ja Maraston poroaita.  

Tappurin  ja Pippokeron  välisten  kurujen  kautta 

jatketaan  etelään. Ounaksen  korkein  kero  Outtakka  

on  reitin  länsipuolella.  Loivapiirteisen  Ounaksen  jäl  

keen  saavutaan Pallas-ja  Ounastuntureita erottavalle  

pirstaleiselle  Pahakurulle. Pahakurun autiotuvalta 

toista  kilometriä  etelään on puiston  keskeisin  tupa,  

Hannukuru. Siellä  voi saunoa  ja yöpyä.  

Hannukurulta noustaan  matalahkolle Suas  

tunturille. Suaskurun laavulta alkaa nousu 

Lumikerolle,  jonka  huipulta  on  huikaisevat  näkymät  

joka  suuntaan.  Seuraavaksi  kierretään  Vuontiskeroa 

maineikkaalle  Montellin majalle.  Sen suojissa  voi 

aistia  1920-luvulla tunturikasvillisuutta  tutkineen 

metsänhoitaja  Montellin aikaista  tunnelmaa. 

Kilometrin etelämpänä  sijaitsee  Nammalakurun 

tupa.  Ainakin syksyn  ruska-aikaan tuvan pihapiiris  

sä  toimii  kotakahvila.  

Nammalakurulta polku  nousee vihdoin kohti  

Pallastunturia. Matkalla ohitetaan vanhan poro  

kämpän  jäänteet,  ja reilun viiden kilometrin  

taivalluksen  jälkeen  saavutaan Pallaksen korkeim  

man huipun,  Taivaskeron (807  m) itäpuolelle,  josta  

laskeudutaan Pallaksen  opastuskeskuksen  pihalle.  

Mikäli vaelluksella yövytään Sioskurulla, 

Hannukurulla ja Nammalakurulla päivämatkojen  

pituudet  ovat  13-15 kilometriä.  

Oikotiet  tunturiin  ja Hetta-Aavasaksa  

-ulkoilureitti 

Tunturissa  voi  poiketa  jopa päiväseltään.  Hetta- 

Pallas  -reitille  pääsee  helposti  useimmista  ympäris  

tön kylistä.  Pallakselta  etelään jatkuu  vanha Hetta- 

Aavasaksa  -ulkoilureitti,  josta  saa lisätietoja  Metsä  

hallitukselta  (puh.  9695-12021).  

Luontopolut  

Luontopolut  on  merkitty  polvenkorkuisin  tolpin,  

joiden päässä  on  sinivalkoinen käpylaatta.  Reiteillä  

on  pitkospuut  märissä  ja kuluneissa  paikoissa.  Silti  

retkelle  kannattaa lähteä maastojalkineissa.  

Vatikurun  luontopolku  ja Taivaskeron  

tunturipolku  
Pallaksen opastuskeskuksen  vierestä lähtee 

Vatikurun luontopolku.  Noin kahden kilometrin  pi  

tuiselta  ympyräreitiltä  on pisto  poroaidalle,  jolloin  

matka pitenee  noin kilometrillä.  Reitillä  tutustutaan 

tunturiluontoon. 

Polku  jatkuu  porokämpältä  Taivaskeron huipulle  

vaellusreittiä pitkin  ja palaa  Vatikurun kautta  hotel  

lin  pihalle.  Reitti  on merkitty,  mutta sen  varrella  ei  
ole  kohdetauluja.  Ennakkovarauksella ryhmät  saa  

vat  opastuskeskuksesta  oppaan. Taivaskerolla  käyn  

nistä kertyy  matkaa  kahdeksan kilometriä.  Huipulla  
on  muistomerkki  vuonna  1952 sytytetyn  olympiatulen  

muistoksi. 

Pyhäjoen  luontopolku  

Pallasjärveltä,  Pyhäjoen  P-paikalta,  lähtevä luon  

topolku  on  noin kolmen  kilometrin pituinen.  Reitin  

kohdetauluissa kerrotaan jokivarren  rehevästä luon  

nosta  ja  tutkimustoiminnasta. 

Pippovuoman  suopolku  
Ketomellasta Tappurille  johtavalta  reitiltä  

erkanee noin kymmenen  kilometrin  

pituinen  Pippovuoman  suo  

li polku.  Polulla  tutustutaan 
alueen edustavimpaan  

aapasuohon.  Suopolku  

soveltuu  hyvin  koko  

1 f päivän  retkikohteeksi  
esimerkiksi  opiskelijoille.  



Leiriytyminen 

Tuvat  ja sauna  
Hetta-Pallas  -reitillä  on  kolme tupaa,  joissa  on  sekä 

varaus-  että autiopuoli.  Nämä tuvat sijaitsevat  

Sioskurussa,  Hannukurussa ja Nammalakurussa. 

Varauspuolella  on kahdeksan petipaikkaa,  ja sen  

vakiovarusteisiin  kuuluvat  patjat,  tyynyt,  huovat ja 

keittoastiat.  Yöpyminen  maksaaSO  mk/henkilö/yö,  

ja yösijan  voi  varata opastuskeskuksista.  Yhdistetyn  

tuvan maksuttomalla autiopuolella  on  tilaa noin 

viidelletoista yöpyjälle.  Autiopuolella  on paljaat  

laverit  ja keittoastiat.  Molemmilla puolilla  on  kaasu  

keitin  ja puukamina.  

Yhdistelmätupien  lisäksi  puistossa  on  autiotupia.  

Kaikissa  autiotuvissa  on  ainakin kaasukeitin,  kamina 

ja laverit.  Yksittäiseen  autiotupaan  mahtuu  kerrallaan 

noin kuusi  yöpyjää.  

Hannukurulla on avoin sauna. Saunominen mak  

saa3o  mk/henkilö. Maksun  voi  suorittaa  tupamaksun  

yhteydessä  tai  saunalta saatavalla postisiirto  

lomakkeella. 

Telttailu-  ja  tulipaikat  
Tulen saa  tehdä merkityille  tulipaikoille.  Niitä  on 

kämppien  pihamailla  ja laavuilla,  jotka  on  merkitty  

nuotiomerkillä karttaan.  

Telttailu on  sallittu  tupien  ja tulentekopaikkojen  

välittömässä läheisyydessä.  Eräämaaosassa teltta  

paikan  saa  valita  vapaasti.  

Juomavesi  

Tunturipuron  vettä voi  juoda,  jos  se ei  näytä  

likaiselta.  Tupakansiossa  kerrotaan kämpän  

vesipaikan  sijainti.  Ainakin  Nammalakurun ja 

Pallaksen

 välillä^^^^^^^^^^^^^^^^  
Kuljet kansallispuistossa  

Kansallispuistojen  perustamisella  pyritään  säilyt  

tämään näytteitä  Suomen luonnosta myös  tuleville  

sukupolville.  Tämän vuoksi retkeilijän  tulee huomi  

oida kunkin  puiston  järjestyssäännöt.  

Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa  sallitaan 

vapaa liikkuminen  jalan ja hiihtäen lukuunottamatta 

rajoitusosia.  Moottoriajoneuvoilla  liikkuminen  edel  

lyttää  Metsäntutkimuslaitoksen lupaa.  Maastopyö  

räily  ja  koiravaljakoilla-ajo  on  ohjattu  määrätyille  rei  

teille.  Marjojen  ja sienten poimiminen  sallitaan,  mutta 

kasvien  keräily  on  kielletty.  Myös  roskaaminen ja 

luonnon vahingoittaminen  on kiellettyä.  Tulenteko  

ja leiriytymismääräykset  vaihtele  

/•jjrrr; vat  eri  osissa.  Yksityiskohtai  
set järjestyssäännöt  saa 

v/  f#* opastuskeskuksista.  

Lisätietoja:  

Pallas-Ounastunturin kansallispuisto  

Pallastunturin  opastuskeskus  

99330 Pallastunturi 

Puh.  9696-532 451 

Tunturi-Lapin  luontokeskus 

99400 Enontekiö 

Puh. 9696-533 056 
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