
 

 
 

Pallas-Yllästunturi nationalpark 
 

Sammanfattning 
Utforska en av de äldsta och mest populära nationalparkerna i Finland bland de storslagna 

oförstörda fjällen i Pallas-Yllästunturi nationalpark i Lappland. Här är de urgamla, mjukt rundande 

fjällkrönen – som en gång var höga bergstoppar – fortfarande enorma och dramatiska. Det de 

saknar i höjd tar de igen med sin vilda och otämjda skönhet. I detta paradis för dagsutflykter och 

längdskidåkning är det naturen som skriver reglerna. Friden och tystnaden i vildmarken med den 

renaste luften och det klaraste vattnet i världen är hänförande med hisnande vacker utsikt i alla 

riktningar. Det är en magisk plats som lockar besökare att anpassa sig till dess rytm. Vardagens 

stress och jäkt är snart bara ett avlägset minne. 

Aktiviteter 
Årstidernas växlingar är dramatiska i Pallas-Yllästunturi nationalpark. På sommaren kan du vandra 

500 km längs markerade leder i ett av Finlands äldsta och mest kända strövområden i den 

sällsamma ljusa sommarnatten då solen aldrig går ner. Du kan också välja att vandra på hösten, när 

fjällbjörkarnas, buskarnas och marktäckarnas lövverk exploderar i olika nyanser av gult, rött och 

orange. På vintern kan du åka längdskidor på cirka 500 km underhållna spår och bevittna det 

färgsprakande norrskenets, aurora borealis, förhäxande dans över fjälltopparna.  Ödestugorna är 

öppna för allmänheten som rastplatser året om. I nationalparken kan du också pröva på 

terrängcykling eller fatbiking i snön samt på snöskovandring. 

Leder 
Pallas-Yllästunturi nationalpark passar perfekt för dagsutflykter. Här är några av de mest populära 

lederna: Den litet krävande, 8 km långa Taivaskerorundan är en rundslinga som leder upp till krönet 

av parkens högsta fjäll. Taivaskero fjälltopp står mitt i den hundra kilometer långa fjällkedjan och 

utsikten över den oförstörda vildmarken är fantastisk i alla riktningar. Varkaankuru naturstig (3 km) 

är lämplig för familjer med små barn. Leden går längs en spångstig genom en unik grön oas. Den 

skyddade ravinen skapar ett unikt habitat för mängder av växter som är sällsynta så här långt 

norrut. Hetta–Pallas-leden (50 km) är Finlands äldsta friluftsled och ett slags ritual för vandrare i 

Finland. Leden drogs upp redan 1934. Denna berömda led går genom hjärtat av fjällkedjan från en 

kal fjälltopp till en annan, med fantastiska vyer utmed hela sin längd. 

Natur 
De hårda kvartsitfjällen är allt som finns kvar av de tre miljarder år gamla Svekokareliderna, en 

bergskedja som en gång reste sig lika hög som Alperna. Årtusenden av istider har slipat ner fjällen 

till de mjukt rundande krön som de är idag – perfekta för fotvandring. Regionen är också en 

övergångszon; sydliga växtarter såsom granen växer här vid norra gränsen av sitt 

utbredningsområde och många växter och djur som trivs längre norrut förekommer också här. 

Björn och älg finns i gammelskogarna och taigaskogarna samt på aapamyrarna. På vintern hörs 



 

 
 

den snövita dalripans rop eka i tystnaden. Tidigt på våren återvänder snösparven, nationalparkens 

officiella symbol, till området för att häcka på de steniga fjällkrönen. Nationalparken finns till för att 

skydda de många olika fågelarterna samt floran och faunan som är unik i västra Lappland. 

Kultur 
I tusentals år har urbefolkningen samerna vallat sina renhjordar och livnärt sig på jorden. Mycket 

senare började finländarna besöka området för att dra nytta av de fina jaktmarkerna och 

fiskevattnen. Somliga beslöt sig för att stanna och byggde små samhällen i trakten. Många insåg 

värdet av att bevara denna unika fjällkedja och dess varierande natur. Planerna på att inrätta en 

nationalpark gjordes upp redan 1910 men förverkligades först 1938. Området blev snabbt ett 

populärt mål för vandrings- och skidklubbar, och små hotell och pensionat dök upp i de små 

byarna för att fylla behovet av inkvartering då antalet turister ökade. År 2005 lades ett 

naturskyddsområde i närheten till nationalparken, vilket fördubblade parkens areal och skyddade 

ännu mer av fjällnaturen. 

 


