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Pallastunturi! fjällmur från väster. Foto: N. Söyrinki.

Långt borta i Lappland ligger mellan storälvarna Muonio och
Ounasjoki Finlands största nationalpark. Den omfattar fjällen Pal-

las- och Ounastunturi, huvuddelen av den över 100 km långa
fjällkedjan, som i syd-nordriktning stryker genom västra Lappland.
En stämning av vildmark vilar över dessa fjäll, vilkas konturer
dragits upp med cirkelbestick av någon mästarhand i tidernas
gryning. Alptoppar, branta stup och klyftor söker man nästan
förgäves, här uppe i norr äro alla linjer lugna.

av sina väldiga tunga linjer, som helt dominera omgivningen.
Förgäves stretar skogen upp för sluttningarna. De först så seger-
visst raka stammarna sargas och rivas av fjällvinden, stammarna
bli krokiga och grenarna underligt knotiga. Snart är det endast fjäll-
hed, den ljusröda försommarheden, då fjällrisen blomma, den gröna
högsommarheden, eller höstheden, då alla blad äro som röda
varningssignaler inför den kommande vintern.

Där Pallastunturis fjällkomplex bildar en flack dalgång mot söder,
mot solen, ligger Pallastunturis moderna hotell. Vit höjer sig den
stora byggnaden vid trädgränsen nära en frodig fjällbäck, som
skummande vindlar ned mot skogarna och den vida fjällsjön Pallas-
järvi. Kring fjällgården resa sig fem av Pallastunturis högsta toppar.

De imponera ej på grund av sin höjd över havet (den högsta toppen
Taivaskero eller Himmelriiki når 821 m), men i stället på grund

Där uppe på fjällens hjässor möter ögat inga hinder. Miltals i

väst och ost, miltals i nord och syd famnar blicken endast skog och
sjö och fjäll. Ingen yxa skall gallra nationalparkens tysta skogar vid
fjällens fot, ingen skall störa bävrarna vid de små sjöarna eller
silverrävarna eller björnen i de ostliga ravinernas mörka gångar.
Ett hotell reser sig visserligen i all denna härlighet. Men dess

uppgift är endast att bereda trötta vila och att visa gäster det bästa
av Lappland.



Från Helsingfors med e.m. tåg. Sovvagn från Haapamäki till
Torneå. Tågombyte, tåg till Kauliranta (ankomst på f.m., ung. 23
timmar efter avresan från Helsingfors). Buss efter tågets ankomst
via Muonio ända fram till Pallastunturi hotell (230 km, ca 8 timmar,
ankomst på kvällen).

Från hotellet kunna utfärder företagas till Pallasjärvi turiststuga
vid den vackra likabenämnda fjällsjön eller till Ounastunturi och
Hetta kyrkby, en 2—3 dagars fjällvandring, så gott som hela tiden
över skogsgränsen. Från Hetta sommartid buss till Muonio, ca 2
timmar.

Från Pallastunturi hotell med Muonio-bussen till Särkijärvi väg-
skäl (22 km) vid Muonio—Kittilä-vägen och därifrån med buss
(224 km, ca 7 timmar) via Kittilä kyrkby till Rovaniemi, »Lapplands
huvudstad». Från Rovaniemi med tåg antingen samma kväll som
bussen kommit eller följande morgon (logi t.ex. å hotell Pohjan-
hovi). I det förra fallet sovvagn från Rovaniemi till Haapamäki och
restaurangvagn från Haapamäki till Helsingfors, idet senare fallet

St sovvagn från Uleåborg till Helsingfors (ankomst på morgonen)
fek ocn restaurangvagn från Uleåborg till Seinäjoki.

Resans pris: i II kl. ca 750 mk, i 111 kl. ca 525 mk, tur och
a retur.

£ mS Anm. Från Rovaniemi leder en vacker av turister sällan
KJ[. besökt väg västerut till Kauliranta. För rikssvenska

■ turister rekommenderas en rundtur från Övertorneå
via Kauliranta eller Pello till Pallastunturi och via

B_n_KtW Sinettä vägskäl vid Kittilä— Rovaniemi-vägen tillbaka
§fi2£ till Pello eller Kauliranta.
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Å nedanangivna pris åtnjuta Turistföreningens medlemmar per-
sonligen 10 % rabatt mot uppvisande av medlemskort för löpande
år, däremot icke familjemedlemmar eller andra personer, vilka
resa i deras sällskap. Drickspengar emottagas ej utan debiteras

i stället en betjäningsavgift av 10 % å räkningsbeloppet. Helpen-
sionsprisen gälla vid minst 5 dygns vistelse. På alkoholräkning
beräknas ingen rabatt. Telefon finnes i turiststationerna.

Förfrågningar adresseras till föreningens centralbyrå, Alexan-
dersgatan 7 a, Helsingfors och rumsbeställningar direkt till respek-
tive turiststationer.

PALLASTUNTURI. Invid trädgränsen vid Vatikuru ravin på
Pallastunturis sydsluttning, 506 m ö.h. Omgiven av fjällmassivets
högsta toppar, räknat från väster: Laukukero 777 m. Taivaskero
(Himmelriiki) 821 m, Pyhäkero 787 m och Palkaskero 718 m.

Stenhus i tre våningar, modern inredning. 1 7 rum för en person,

I 9 för två, 4 rum för sex och 3 rum för åtta personer. Hall, 2 säll-
skapsrum, tre matsalar, 8 badrum, 7 duschrum, 4 torkrum, 2 badstu-
gor. Centralvärme, elektrisk belysning, telefon. Eget postkontor.
Pris (1939): Enskilt rum 50—60:—, 2 pers. rum 70—80—90:—,
extra bädd 15:—, gruppinkv. 15—20:—. Kaffefrukost 15:—,
lunch 15—25:—, middag 20—30:— supé 25:—. Helpension 90
— II5:—, i gruppinkv. 50—75:—, 20:— för eget badrum. Un-
der vårsäsongen fram till 20 juni äro prisen nedsatta. Post-
adress: Pallastunturi. Telegramadress: Pallastunturi, Kauliranta.

Från Pallasjärvi leder en rösad fjällstig över Pallas- och Ounas-
tunturi till Hetta (Enontekiö kyrkby); invid leden finnes 2 ödestu-
gor samt en turiststuga på Ounastunturi. Kartor: »Pallastunturi»
och »Ounastunturi» i skala: I : 50 000, uppgjorda av lantmäteri-
styrelsen (å 20: —) erhållas i boklådor och å Turistföreningens
centralbyrå.

PALLASJÄRVI TURISTSTUGA ligger vid stranden av Pallasjärvi,
ca 6 km från Pallastunturi turiststation. I turiststugan finnes
kokkärl och servis för dem, vilka själva önska tillreda sina måltider.

I det större rummet finnas tre sovhytter (2 sovplatser var), i det
mindre rummet 4 sovplatser. Nyckeln till stugan förvaras i det
invidliggande skogvaktarbostället. Pris: Logi 15: — per bädd.

PALLASJÄRVI TURISTSTUGA ligger vid stranden av Pallasjärvi,
ca 6 km från Pallastunturi turiststation. I turiststugan finnes
kokkärl och servis för dem, vilka själva önska tillreda sina måltider.
I det större rummet finnas tre sovhytter (2 sovplatser var), i det
mindre rummet 4 sovplatser. Nyckeln till stugan förvaras i det
invidliggande skogvaktarbostället. Pris: Logi 15: — per bädd.
I skogvaktarbostället erhållas måltider å 18: —, portioner 6—lo:—,
kaffe, portion 5: —.

Motorbåt och förare erhållas. Postadress: Pallasjärvi turiststuga,
Pallastunturi.

OUNASTUNTURI TURISTSTUGA ligger invid toppen av Ounas-
tunturis Pyhäkero (725 m), ca 9 km frän Hetta söderut. 3 rum med
öppen spis för resp. 20, 10 och 6 pers. Tvättvrår. Dessutom ett

kök, som under turistsäsongen levererar enkel kost. Telefon.
150 m från turiststugan Pyhäjärvi fjällsjö. Pris: Logi 12: —, kaffe
el. te per kopp I : —, smör ock bröd 2: —, enkel kost portionsvis
6—10: —. Läskdrycker, tobak etc. kan erhållas. — Från Hetta
med båt till Ounasjärvis södra strand, därifrån längs stig till stugan
(ca 8 km). Från Pallastunturi (2 dagars vandring). Postadress:
Ounastunturi turiststuga, Enontekiö.

I HETTA SKOGVAKTARBOSTÄLLE (Enontekiö kyrkby) er-
hålles logi a 15:— ävensom måltider och portioner till facila pris.

Ett utomordentligt mål för en längre Lapplandsresa från Pallas-
tunturi mot nordväst (över 200 km) är

KILPISJÄRVI TURISTSTUGA vid Kilpisjärvi i nordvästra Enon-
tekiö, nära treriksröset mellan Finland, Sverige och Norge. 2 rum
för resp. 6 och 4 personer, med öppen spis. Logi I5: —. Enkel

kost och kaffe erhålles hos skogvaktaren.

Ovan t. v. utblick från Taivaskero. I rundeln utsikt från Sammaltunturi mot norr. Längst t. v. Pallastunturi turiststation, t. v. Vatikuru fjäll-

bäck. I mitten bilvägen mellan Sammaltunturi och Pallastunturi och ovan t. h. ett två personers rum på turiststationen. Foto: N. Söyrinki.


