
LADUT JA TALVIPOLUT
Ski trails and winter trails

TERVETULOA YLLÄKSEN JA 
PALLAS-YLLÄSTUNTURIN 
KANSALLISPUISTON LA-
DUILLE JA TALVIPOLUILLE
Welcome to Ylläs’ and 
Pallas-Yllästunturi National 
Park’s ski trails and winter 
trails.

MUUTTUVAT LATU- JA REITTIOLOSUHTEET / 
Changing trail conditions

Lumitilanne voi vaikuttaa reitin vaatimaan aikaan, raskauteen ja 

reittimerkinnän näkyvyyteen. Tuuli voi kuljettaa nopeasti lunta reiteille.

Snow conditions affect the expected travel duration, degree of difficulty and the 

visibility of trail markings. Wind can quickly cover trails with snow.

Reitit voivat olla liukkaita ja jäisiä. Reiteillä voi olla paannejäätä.

Trails may be slippery and icy. Trails may be covered by sheet ice.

Suojasäällä reitit voivat olla pehmeitä ja upottavia.

During thaws, the trails may be soft and easy to sink through.

TOIMINTA 
HÄTÄTILANTEESSA
In case of emergency
Pysy rauhallisena / Stay calm

Hälytä apua / Call for help

Anna ensiapua / Administer first aid

Pidä itsesi ja autettava lämpimänä / 

Keep yourself and the person you are 

helping warm

Opasta apu paikalle / Help rescuers 

find their way to your position

112
HÄTÄNUMERO

Emergency number

REITTIPALAUTE
Trail feedback
Ylläksen matkailuinfo 

Yllästunturin luontokeskus Kellokas

 yllas.fi/palaute • info@yllas.fi

yllas.fi/info luontoon.fi

HIIHTOLATU / Cross country ski trail

Maaston korkeuserot pieniä ja mäet loivia. Mutkat loivia ja hyvin ennakoitavissa.

Helppo latureitti voi olla pitkä.

Flat or gently rolling terrain and low-grade hills. Gentle, predictable curves. An easy trail 

may be long.

Ladulla voi olla pitkiä nousuja ja laskuja sekä vauhdikkaita mutkia. Hiihtäjältä 

vaaditaan jarrutustaitoa mäissä ja hyvää suksien hallintaa.

The trail may have long climbs and descents as well as fast curves. Skiers must be able to 

brake on hills and have good ski control.

Ladulla on jyrkkiä mäkiä ja mutkia. Reitti voi kulkea tunturissa ja tuuli voi 

kuljettaa lunta ladun päälle. Hiihtäjältä vaaditaan tarkkaa suksenhallintaa ja 

hyvää tasapainoa. 

There are steep hills and curves on the trail. The route may pass over fells and the trail can 

be easily covered by wind drift snow. Skiers must have excellent ski control and balance.

Helppo

Easy

Keskivaativa

Moderate

Vaativa

Difficult

TALVIPOLKU / Winter trail

Polku huolletaan moottorikelkalla lanaamalla. Reitillä voi olla mäkiä. Mahdollista 

kulkea kävelemällä ja läskipyörällä.

The trail is maintained by grooming with a snowmobile. There may be hills on the trail. 

Visitors may walk or fatbike on the trail.

Maastoon merkitty lanaamaton reitti. Reitillä voi olla jyrkkiä mäkiä ja pehmeää 

lunta. Suositellaan lumikenkiä. Pyöräily mahdollista lumitilanteesta riippuen. 

A marked, but ungroomed trail. There may be steep hills and soft snow on the trail. 

Snowshoes are recommended. Fatbiking is possible, depending on the snow conditions.

Keskivaativa

Moderate

Helppo

Easy

Hiihtäjällä on etuajo-oikeus

Skier has the right of way

MERKINNÄT / Signs

Jyrkkä lasku

Steep Descent

Pakollinen kulkusuunta

Mandatory direction of travel

Kielletty kulkusuunta

Do not travel in this direction

Talvipolun reittimerkintä

Winter trail markings

Reiteistä huolehtivat 

Metsähallitus ja Ylläksen 

matkailuyhdistys ry. sekä 

Kolarin ja Kittilän kunnat.

Administrators of the trails 

are Metsähallitus, Ylläs 

Travel Association, Kolari 

and Kittilä municipalities.

     VÄISTÄMINEN / 
Yielding


