
I ödestugorna finnas filtar, dynor och renfällar samt
erforderliga kokgrej or. Under vinterturistsäsongen, dä sta-
tionen har egen skidlärare, ha skidlöparna otaliga möjlighe-
ter att planlägga sina utfärder alltefter tid och skicklig-
het; dylika utfärder anordnas även av stationen. Av
stort intresse är såväl sommar som vinter en fjällfärd
norrut över Ounastunturi till Hetta (ca. 50 km).

Vid Pallasjärvi strand ligger förutom skogvaktarens bostad även
en turiststuga, vars nyckel förvaras av skogvaktaren. I turist-
stugans större rum finnas tre sovhyttar, inalles sex liggplatser med
bekväma madrasser, i det mindre rummet finnas fyra liggplatser.
För dem som själva vilja förfärdiga sin mat finnas kokgrejor. Mat
och kaffe erhålles även iskogvaktarbostaden. Postadress: Pallasjärvi
turiststuga, Pallastunturi. Pallasjärvis landskap behärskas av Pallas-
tunturi fjällkedja ävensom av Lommoltunturi och Sammaltunturi
i sydväst.

Pallastunturi turiststation en vintermorgon. Foto: O. Pietinen.

t.v. och följer i stället därstädes skidlöparnas märken. En vandring
till »Montellin kämppä» kan sommartid förenas med ett besök vid
Sarvijärvi, där man får en överblick av den mäktiga fjällväggen
speglande sig i vikarnas lugna vatten; avnjutandet av vyn under-
lättas betydligt av en inbjudande sandstrand. Från Sarvijärvi
återvänder man till stationen lämpligast på så sätt, att man vandrar
vid foten av fjällets ostsida, passerar Pyhäkuru och når fram till
turiststationen längs den lätta passagen över Palkaskuru.

Turistens första uppgift bör vara ett besök på Himmelriiki,
Pallastunturis högsta topp. Vi vandra här uppe på »världens tak»,'
för att citera en av våra unga skalder. Längst i nordväst kan man
vid gynnsam väderlek med kikare se t.o.m. Haldefjälls dubbeltopp.
Ett besök på Himmelriiki erfordrar då vädret är gynnsamt ingen
speciell utrustning och ej heller skicklighet, det hela tar två timmar
i anspråk. Även på de andra närbelägna topparna lönar det sig
att »fjällvandra». Vintertid är uppfärden måhända något mödosam,
men nedfarten sker desto raskare. Under skidsäsongen finnes en
lätt störtloppsbana på Himmelriikis sluttning. Skidlöparen bör dock ■
undvika fjällmassivets branta ostsida.

Från »Montellin kämppä* vandrar man ca. 13 kilometer över
Vuontiskero, Lumikero, Suaskuru och Suastunturi till Pahakuru
ödestuga. Därifrån är det några kilometer till Outakka, Ounastuntu-
ria högsta topp (736 m).

»Montellin kämppä» är den första ödestugan på vägen till Ounas-
tunturi (ca. 11 km från stationen). Den gamla, med stenrösen ut-
märkta stigen leder längs något svårare terräng norrut över Rihma-
kuru ravin (varest man ser snö även under sensommaren), men den
som vill vandra i lättare terräng passerar Rihmakuru högre upp

Pallastunturi fjällkedja; vägen till turiststationen kan skönjas i skogen.
Foto: B. Nummikoski.

Från Pahakuru ödestuga har man ungefär lika lång väg till
Ounastunturi turiststuga som till »Montellin kämppä». Ounastunturi
turiststuga ligger vid sjön Pyhäjärvi {ca. 650 m ö.h.) vid den 725 m
höga toppen Pyhäkero. Ounastunturis landskap äro flackare och
mera vidsträckta än Pallastunturis.

Ounastunturi turiststuga ligger ca. 9km S om Hetta by. Stugan
inrymmer 3 gruppinkvarteringsrum för resp. 20, 10 och 6 personer.
Rummen ha öppen spis och tvättställ; därjämte bastu. Enkel kost,
läskdrycker etc. erhålles. Telefon, postadress: Ounastunturi turist-
sluga, Enontekiö. Till Ounasjärvi strand leder en stig, ca. 8 km;
båt Hetta by, som ligger pä norra stranden av Ounasjärvi, kan
beställas per telefon från turiststugan. Vintertid göres hela sträckan

med ren.

Exkurrenter i Ounastunturi-Pallastunturi-området böra
erinra sig att området utgör Finlands största nationalpark.
Var och en är skyldig att strikte efterfölja de för vistelse
i nationalparken gällande reglerna, vilka återgivas i bro-
schyren »Pallas-Ounastunturi nationalpark». Meningen är
att bevara det väldiga området möjligast fredat för kom-
mande släktled. Det bör vara en hederssak för varje be-
sökare att efterfölja anvisningarna.

För Pallastunturi-besökare rekommenderas Turistföre-
ningens handbok »Lappland» (30 mk) och i synnerhet
Forstliga Forskningsanstaltens ovannämnda broschyr.

Fjärran i nordväst ligger Kilpisjärvi turiststuga vid foten av
Saana fjäll vid den sällsynt vackra fjällsjön Kilpisjärvi nära tre-
riksröset mellan Finland, Sverige och Norge. 2 rum med plats för
inalles 10 personer, öppen spis. Enkel kost och kaffe erhålles av
skogvaktaren. Råd och anvisningar erhållas genom Turistföre-
ningens i Finland centralbyrå.
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Vårsolen är härlig —

Ej heller det dåliga
vädret kan förstöra
trevnaden på Pallas-
tunturi! Foto: Fred

Runeberg.
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Pallastunturi turiststation sedd frin fjällen. Foto: Aho & Soldan På fjällen gäller det att inte förlora balansen! Foto: G. Stenfors.

Jv vj Stigningen från Muonio till Pallastunturi är inalles 300 meter. Olostunturi (524 m) ses till
höger om vägen 6 km från Muonio. I Särkijärvi vägskäl (12 km från Muonio) viker man av längs den till
Pallasjärvi och Pallastunturi ledande vägen. Innan man når Kutuniva gård ser man till höger Keimiötun-
turi (626 m), rakt fram Sammaltunturi (576 m) och t.v. Pallastunturi fjällkedja. Kutuniva gård ligger vid
stranden av det vidsträckta Jerisjärvi. Förrän Pallasjärvi vägskäl nås, stiger vägen högt upp till Sammal-
tunturis fjällregion.

Pallastunturi turiststation ligger vid trädgränsen invid Vatikuru ravin på Pallastunturis syd-
sluttning, 506 m ö.h. Vatikuru omges av höga fjälltoppar, räknat från vänster Laukukero (777 m),
Himmelriiki (Taivaskero) (821m) och Pyhäkero (787 m). Stationens vindmotor ligger i Palkas-
kururiktningen och därbakom höjer sig Palkaskero (718 m) . Huvudbyggnaden är uppförd av
sten i modern stil och inrymmer 17 rum för en person, 19 två personers, 4 sex personers och 3
åtta personers rum, hall, två sällskapsrum, tre matsalar, åtta badrum, sju duschrum, fyra tork-
rum. Därjämte centralvärme, rinnande varmt och kallt vatten, två bastur, elektriskt ljus,
telefon och egen postbyrå. Postadress Pallastunturi; telegramadress Pallastunturi, Kauliranta.

rån Kauliranta järnvägsstation (23 timmar från Helsingfors), som ligger i Torne
älvdal, göres resan till Pallastunturi med postens eller järnvägens linjebilar (196
km); från Muonio till Pallastunturi (34 km) sker resan under turistsäsongen med
postbuss, eljest bör man komma överens med turiststationen om skjutsen. Vintertid
har man tillfälle att färdas denna sträcka med ren.

Ovan. Den mäktiga
fjällväggen speglarsig
i vikarnas lugna vat-
ten. Foto: B. Num-

mikoski.
Turiststationen och dess röda ekonomiebyggnader bilda en livlig klick i det mäktiga fjällandskapet. Stationens

bekvämligheter äro av högsta klass och dess hemtrevnad välkänd. Den som emellertid anser sig bo allt-
för »stadsmässigt» i gästrummen kan anlita gruppinkvartering, som är en av stationens specialiteter. Hela
bottenvåningen är reserverad för gruppinkvartering och de exkurrenter, som anlita denna kunna klara sin
vistelse billigt — utan att dock undvara all den välkomna »lyx», som stationen har att erbjuda: dusch,
torkrum och sällskapsrum.

Ounastunturi turist-
stuga sedd från Pyhä-
kero. Foto: I. Mus-

tien. Pallas-Ounas nationalpark erbjuder intressanta möjligheter till exkursioner. Pallasjärvi,
där fisketillstånd kan utlösas hos skogvaktaren, ligger 7 kilometer sydost om hotellet och nås
längs en vacker stig. Mot norr öppna sig fjällvyer, den ena mäktigare än den andra. Längs
stigen norrut från Pallastunturi till Ounastunturi finnas inbjudande hemtrevliga ödestugor:
Vuontiskero- (»Montellin kämppä») och Pahakuru-stugor samt Ounastunturi trevliga turiststuga.

RESANDE FRÅN SVERIGE FARA BEKVÄMAST MED TÅG VIA HAPARANDA TILL TORNEÅ, VARIFRÅN TVÅ TIMMARS RESA TILL
KAULIRANTA. SE »FINLANDS KOMMUNIKATIONER», SOM INNEHÅLLER ALLA ERFORDERLIGA TIDTABELLER • PRIS 7 MX
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Hotelli Aulanko'»
Hotell Aulanko /
Kolin matkailumaja »

Koli turiststation /
Hotelli Pohjanhovi)
Hotell Pohjanhovi /
Ivalon uusi
Ivalo nya turiststation*) /
Ivalon vanha matkailumaja)
Ivalo gamla turiststation /
Inarin matkailumaja^
Inari turiststation /
Pallastunturin matkailumaja\
Pallastunturi turiststation /
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Hinnat retkeilymajoissa: vuode Pallasjärvellä ja Kilpisjärvellä
18 mk, Ounastunturilla 15 mk.

Kylpy kaikkialla (ei retkeilymajoissa) 12 mk, sauna (ei Pohjan-
hovissa eikä Kilpisjärvellä) 12 mk, suihku Pallastunturilla 4—6 mk.

*) 3 h. huone 90 mk, vuode 30 mk. Täysihoito 3 h. huoneessa 80 mk.

Prisen i turiststugorna resp. 18 mk (Pallasjärvi, Kilpisjärvi) och
15 mk (Ounastunturi) per bädd.

Bad överallt (icke i turiststugorna) 12 mk, bastu (icke i Poh-
janhovi el. Kilpisjärvi) 12 mk, dusch på Pallastunturi 4—6 mk.

*) 3 pers. rum 90 mk, bädd 30 mk. Helpension i 3 pers. rum 80 mk.


