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Ajatus luonnon 
puolesta

Entä jos et pääsisi metsään? Tulisitko hulluksi, eli pörröksi, kuten meillä päin 
sanotaan? Sveitsiläinenkin matkustaa Suomeen, jotta pääsee metsään. Suomen 

metsät voisivat olla voimavara maailman ihmisille ja sitä kautta ehtymätön 
tulonlähde suomalaisille. Todellinen vihreä kulta.

Rikastumisen ja kestävän matkailun tiellä on vain yksi kivi: Suomi on 
jämähtänyt jonnekin teollistumisen alkuaikoihin. Vain kuutioilla, tonneilla tai 
megawateilla tuntuu olevan merkitystä. Metsähallituskin pyrkii täyttämään 
tulostavoitteet hinnalla millä hyvänsä. Puupellossa ei puputa pöllö, ei kuku  

käki eikä iloitse ihminen.

Elämme 2000-lukua. Elämyksillä on merkitystä myös euroissa.  
Olisiko aika muuttaa Lapin talousmetsät elämysmetsiksi? 

Ottakaamme oppia entisajan ihmisistä. He ottivat luonnosta vain sen mitä 
tarvitsivat. Nykyihminenkin tarvitsee virkistystä. Sen luonto antaa mielellään, 

odottaen kulkijaa avosylin.

Tule vaeltelemaan Lapin metsiin ja keskiyön 
auringon alle. Luonto jättää sinuun jäljen.  

Se jälki on ääni luonnon puolesta.

MAURI KURU
Toimitusjohtaja, Destination Lapland
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PORO JA  
POROMIES
Lapin auringon alla 
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ELÄVÄN
valon maa 

Maa kiertää Aurinkoa kallellaan. Sen päälaki on kesällä Aurinkoon 
päin, talvella poispäin. Sijainti lähellä päälakea tekee Lapista niin 
erityisen. Se tuo yöttömät yöt, päivättömät päivät ja taivaan tulet.
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AURINKO 
luo outoa taikaa

Äkäslompolossa kesäpäivä jatkuu yli kaksi kuukautta,  
ja talven tullen voi kääriytyä vaaleanpunaisiin hetkiin. 

J os olet napapiirin pohjoispuolella, 
näet auringon eri tavalla kuin 
muut. Kesällä paistattelet päivää 

yöt läpeensä, koska aurinko ei laske.  
Iltahämärä ei tule edes pilvisellä säällä. 
Destination Laplandin mökeissä voit 
viettää yöaurinkolomaa toukokuun  
puolivälistä elokuun alkuun.

Marraskuun lopulla Äkäslompolon 
aurinko painuu mailleen koko loppu- 
vuodeksi noustakseen seuraavan kerran 
tammikuun puolivälin jälkeen. Kaamos  
on kuin tehty rauhoittumiseen ja  
tunnelmallisiin iltoihin takkatulen ääressä. 
Päivä on muutama tunti sinistä hämärää.

SININEN HETKI – JA PINKKI 
JA LILA JA VIOLETTI…

Kun kaamos kääntyy talveksi, aurinko 
nousee taas mutta paistaa matalalta. 
Maailma hehkuu vaaleanpunaisena, 
violettina, turkoosina tai sinisenä. Sadun- 
omaisella näyllä on tieteellinen selitys.

Auringon valo näyttää värittömältä, 
mutta siitä löytyvät kaikki sateenkaaren 
värit. Kun valonsäde kohtaa ilmakehän 
hiukkasen, vaikkapa vesipisaran, siitä 
erottuvat eri aallonpituudet, jotka silmä 
tulkitsee väreinä. Aallonpituudet tulevat 
näkyviin, koska ne muuttavat kulku-
suuntaansa kukin omalla tavallaan. 

Mitä matalammalla aurinko on, sitä 
pidemmän matkan valonsäteet tekevät 
ilmakehän läpi, ja sitä voimakkaammin 
valo hajoaa eri väreiksi. Talvella aurinko 
kajastaa Lappiin poikkeuksellisen mata-
lalta ja maalaa maisemaan epätodellisia 
sävyjä. Oman taikansa valonäytelmään 
tuovat lumi, tähdet, kuu ja revontulet.

TAIVAAN TULET

Aurinko syöksee koko ajan hiukkasia 
kohti maapalloa. Tämä hiukkasvirta, eli 
aurinkotuuli, voi yltyä 1000 km/s puhal-
tavaksi myrskyksi. Aurinkotuulelta meitä 
suojelee maapallon magneettikenttä. 

Nykysaameksi revontulet 
ovat guovssahasat, joka 
tarkoittaa kuukkelia; 
revontulet ovat liikkuvaisia  
ja kirjavia kuin kuukkeli.

Napa-alueilla on kuitenkin taka-
portti, josta hiukkasia pääsee Maan 
magneettikentän sisään. Hiukkaset 
oikein imeytyvät napoja kohti. Noin 
sadan kilometrin korkeudessa maasta  
ne törmäävät ilmakehän happi- ja typpi- 
molekyyleihin, jotka alkavat hehkua 
valoa. Revontulet näkyvissä!

ELÄVÄN valon maa

”Komeat ovat kaamoksen valot taivaalla ja 
Äkäslompolon kylä upea näky jouluaaton 
kynttilävalaistuksessa.”

Vieraskirjaan joulukuussa 1992
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PORO
auringon karjaa 

Saamelaisten taruissa porot ovat auringon karjaa. Aurinkojumala 
on lahjoittanut ne ihmisille avuksi ankariin oloihin. Poro pärjääkin 
täydellisesti Lapin äärimmäisissä vuodenajoissa. Jopa sen silmät 

näkevät eri lailla kaamoksessa ja keskiyön auringossa.
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PORO auringon karjaa

PORO 
auttoi asuttamaan Lapin 

Entisajan elämä oli riippuvainen porosta. Poro kuljetti ihmiset ja  
tavarat, ravitsi maidolla ja lihalla sekä antoi materiaalit vaatteisiin  

ja jalkineisiin. Porosta käytettiin aivan kaikki. Jopa poron hengen  
sanottiin jäävän ohjaamaan ihmistä tuulen mukana.

T ämän päivän porot periytyvät 
todennäköisesti tunturipeu-
roista, jotka aikoinaan kesytet-

tiin kanto-, veto- tai houkutuseläimiksi 
villin tunturipeuran metsästykseen.  
Vanhimmat kalliopiirrokset ovat 3000 
vuoden takaa. 

Villipeurojen ehtyessä poronhoidosta 
kehittyi itsenäinen elinkeino. Ensimmäi-
set kirjalliset merkinnät poronhoidosta 
ovat 1300-luvulta, mutta varsinainen 
leviäminen alkoi 1500-luvulla. 

Poron ansiosta ihminen pystyi asu-
maan Lapin perukoilla. Poron ympärille 
muodostunut kulttuuri ja elämäntapa 
rakensi Lappia monin tavoin. Esimerkiksi 
Äkäslompolon nykyiset tiet ja latupohjat 
ovat pitkälti syntyneet poromiesten  
ikiaikaisten kulkureittien päälle.

JÄKÄLÄN VOIMALLA 

Lehmän tavoin poro märehtii ja sillä on 
neljä mahaa. Juuri märehtijöitä me ihmi-
set saamme kiittää ruoasta karujenkin 
laidunmaiden seuduilla. Märehtijöiden 
kautta myös huonosti sulava rehu jalos-
tuu ihmisravinnoksi.

Luonnonvaraisista märehtijöistä 
vain poro selviytyy puuttomalla tund-
ralla ympäri vuoden. Se on kookkaista 
eläimistä ainoa, joka pystyy käyttämään 
ravinnokseen jäkälää. Mutta poro ei  
olekaan mikään tavallinen märehtijä. 
Talveksi se muuttuu lähes yksimahaiseksi, 
ja pötsin toiminta muokkautuu jäkälän 
sulattamiseen. Jäkälän hiilihydraattien 
turvin poro sinnittelee talven yli.

Poro hankkii suurimman osan 
ravinnostaan itse luonnosta. Se vaeltaa 
kesä- ja talvilaidunmaiden väliä syöden 
yhteensä yli 300 eri kasvilajia sekä sieniä. 

Poro saa elää luontaista elämäänsä 
puolivillinä poromiehen tietotaidon 
ansiosta. Hän tuntee porojen käyttäyty-
misen sekä pohjoisen luonnonrytmin ja 
osaa hyödyntää niitä poronhoitotöissä.

Erotusaikoina, loppusyksyllä 
ja alkutalvella, porot liikku-
vat jopa tuhansienkin sarvi-
päiden tokkina kulkien kylän 
liepeitä. Erotuksia saa mennä 
seuraamaan, jos satut paikalle. 

”No se mettäkokemushan se oli, että oppi 
mettässä kulkemhan ja näki sen porohom-
man. Ensimmäisenä vuonnahan se tuli jo 
selville mikä on homman nimi. Se oli sitä 
työkokemusta. Olin vissiin 12-vuotias, 
kun lähin ensi kerran poromettälle.”

Esko Kaulanen, 82, poromies Äkäslompolosta
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POROMIES TUKEUTUU 
PERINTEISIIN JA 
HYÖDYNTÄÄ UUTTA

Poronhoito on luonnon kiertokulkuun 
perustuva elinkeino, joka periytyy suku-
polvelta toiselle, mutta elää ajassa muun 
yhteiskunnan mukana. Poromiehen 
elämä kulkee poron, laitumien,  
vuodenaikojen ja säiden ehdoilla. 

Päätoimisten poromiesten tulot 
koostuvat pääasiassa poronlihan ja  
muiden porotuotteiden myynnistä.  
Moni hankkii lisätuloja matkailun 
parissa tai käsitöitä myymällä. Olipa 
ammatti päätoiminen tai sivutoiminen, 
se on aina myös elämäntapa. 

Ammatin vaatima perinnetieto ja 
-taito imetään äidinmaidossa. Lapset 
saavat jo pienenä omia poroja ja kasvavat 
poronhoitoon vaippaikäisestä. Porohom-

mia tehdään niin vanhaksi kuin vointi 
sallii. Kaikkien työpanos on arvokas.  
Kiivaimpia työjaksoja ovat kesä-heinä- 
kuun vasanmerkintä sekä syyskuun 
lopulta tammikuulle kestävät poro- 
erotukset.

Ikiaikaisten perinteiden rinnalla 
poronhoito kehittyy jatkuvasti ja ottaa 
käyttöön uutta teknologiaa. Esimerkiksi 
gps/gsm-pannoilla poroista saadaan 
paikkatietoa, ja älykännykkäsovelluksen 
avulla pyritään vähentämään porokola-
reita. 

Entisaikoina kesä- ja 
talvilaidunmaiden väliä 
kulkevat poromiehet olivat 
taloissa odotettuja vieraita 
uutisineen.

POROT HIIHTOHISSEINÄ

Entisajan Äkäslompolossa leipä kertyi 
monesta lähteestä: karjanpidosta, pien-
viljelystä, metsätöistä ja poronhoidosta. 
Kevättalvisin äkäslompololaisten tärke- 
änä tulonlähteenä oli matkailu, jossa 
heistä oli 1930-luvulla tullut koko  
Lapin uranuurtajia. 

Melkein joka talossa pidettiin aina-
kin yhtä poroa, sillä talvisin se oli paras 
menopeli tiettömällä seudulla. Poro 
rehki pelto- ja metsätöissäkin isännän 
työparina sekä kuljetti postia ja vei lapset 
kouluun. Poro oli tavallinen kulkuväline 
vielä 1960-luvulla. 

Äkäslompolon porot ja poromiehet 
palvelivat matkailua jo varhain. Ennen 
hiihtohissejä laskettelijat veti ylös poro-
mies poroineen. Poromies ajoi edellä 
poroa, hiihtäjä piti narusta kiinni. 

Myös tämän päivän poromatkailu-
yrittäjät ovat aitoja poromiehiä, jotka 
ovat avanneet kotinsa ovet vieraille. 
Porotilavierailuille pääset ohjelma- 
palveluyritysten kautta. 

”Lapsuudesta parhaiten on jäänyt mieleen poromiehet. Isoja raavaita 
miehiä, jotka usein pitivät “kortteeria” Martti-enon luona, ja joita me 
pikkupojat katsoimme silmät suurina. Jokainen voi kuvitella pienen 
talon tunnelman kun metsien miehet muutaman päivän poroaidalla 
olon jälkeen peskeissään pistivät taloksi. Pöytään laitettiin kirkasta, ja 
saattoipa olla joskus, että se poron viimeinen paloittelu tehtiin vielä siinä 
keittiön pöydällä. Ei se ollu niin nöpön nuukaa kuten siihen aikhaan 
ruukathiin sanoa. Ilmassa leijui rasvan, veren, viinan, bensan ja monet 
metsäreissut nähneiden peskien tuoksut. Pihalla Lynksit ja Okkelit saivat 
joskus pitkäänkin odottaa kuskiansa, kun poromiehet päättivätkin  
lähteä jonnekin porokämpistä.”

Mauri Kuru, toimitusjohtaja, Destination Lapland

Poro rehki pelto- ja metsätöissäkin isännän 
työparina sekä kuljetti postia ja vei lapset 
kouluun. Poro oli tavallinen kulkuväline 
vielä 1960-luvulla. Nykypäivän 
poromiehet hyödyntävät uusinta 
teknologiaa.

PORO auringon karjaa
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KESÄ
elämän nälkä 

Poronhoitovuosi alkaa kesäkuun alussa. Juhannuksen tienoilla 
koittaa poromiehelle eräs vuoden kohokohdista: keväällä  

syntyneet vasat saavat omistajan korvamerkin. Porolle kesä  
tarkoittaa yltäkylläistä herkuttelua vihreillä kasveilla, mutta 

myös alati kimpussa iniseviä verenimijöitä.
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ELÄMÄ  
KUOHUU 

keskiyön auringossa
Nyt pitää ahmia, kesä loppuu kohta. Poro voi kesän aikana syödä 

kuivapainoltaan 25 kg koivunlehtiä. Sarvetkin kasvavat ennätystahtia.

A lkukesästä poromies korjaa 
poroaitoja, siistii erotus- ja 
tarhapaikat sekä tekee talven 

varalle rehua, kuten kuivaa heinää ja  
lehdeksiä. 

Myös poro varautuu talveen. Se  
vaeltaa kesän vapaana raviten itseään.  
Se on jatkuvasti liikkeellä syöden  
ruohoja, kosteikkokasveja, koivunlehtiä, 
jäkälää ja heinää. Poro valitsee aina  
tuoreimmat, kasvavat osat kasvista. 

Syyskesällä poro saa suurta herkku- 
aan – sieniä. Sienitankkauksen turvin 
se selviää talven yli ja vasaonnikin on 
parempi seuraavana keväänä. 

KESÄKARVA  
– JA KESÄSILMÄT

Poro ottaa lyhyestä kesästä kaiken irti. 
Se parantelee talven aikana tulleet 
kudosvauriot, tuottaa vasalleen maitoa, 
pulskistuu, kasvattaa sarvet ja uusii turk-
kinsa. Älä huolestu, jos näet rähjäisen 
poron. Paksu talvikarva irtoaa tukkoina, 
ja alta paljastuu sileä kesäkarva.

Poron moniin erikoiskykyihin kuu-
luu näköaistin mukautuminen Lapin 
suuriin valon vaihteluihin. Silmän valoa 
heijastava kalvo on talvisin syvänsininen, 
mutta kesäisin kullankeltainen, koska 
valo on keltaisempaa. Valoa riittää yöllä-
kin, joten kalvon valonherkkyys vähenee. 
Samalla näöntarkkuus ja värien erotta-

minen paranevat; kesäsilmillä poron on 
hyvä etsiä mehevimmät ravintokasvit. 
Tällaista silmän muuttumista ei ole  
löydetty miltään muulta nisäkkäältä.

Poron sarviluu on maailman 
nopeimmin kasvavaa luuta. Se voi kasvaa 
2 cm vuorokaudessa – uutta luuta voi 
muodostua yli 100 g. Syyskesällä sarvi-
kruunu on valmis. Vasallekin kasvaa  
pienet sarvet heti ensimmäisenä kesänä.

Poron väriä kuvaavia nimi-
tyksiä on kymmeniä, esim. 
tumma poro on musikki, 
vaalea suivakko ja valkoinen 
valkko. 

KESÄ elämän nälkä

”Tämä rauha ja hiljaisuus. Toiset nukku-
vat autossa ja Pekka mökissä. Minä kuljen 
vuoroin ulkona ja sisällä, kuuntelen poro-
jen kelloja ja sisällä narisevia ovia. Nautin 
valoisasta yöstä (vaikka on pilvipoutaa). 
Voi jospa saisin tulla tänne takaisin.”

Vieraskirjaan heinäkuussa 2001
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KESÄ elämän nälkä

HYÖNTEISET AUTTAVAT 
KOKOAMAAN POROT 

Kesä-heinäkuussa alkaa räkkäaika. 
Räkkä tarkoittaa lentäviä, vertaimeviä 
hyönteisiä eli sääskiä, mäkäröitä, paar-
moja, polttiaisia sekä loiskärpäsiä.  
Sääsket voivat imeä yhdestä porosta 
puoli litraa verta vuorokaudessa.

Porot yrittävät suojautua hyönteisiltä 
mm. kerääntymällä suurempiin tokkiin. 
Poromies käyttää tätä hyväkseen kootes- 
saan porot aitaan kesän poroerotusta, 
vasanmerkintää, varten.

Erotukset toteutetaan aina poro-
miesten yhteistyönä. Metsämaastossa 
he kokoavat porot aitaan jalkaisin tai 
mönkijöillä. Tuntureilla voi olla käytössä 

lisäksi pienhelikopteri tai lentokone. 
Porotokkien liikkeistä poromiehet saavat 
tietoa gps-paikantimilla.

ÄITIII!

Porot rasittuvat kesäkuumalla, joten 
poromiehet aloittavat vasanmerkityk-
sen yleensä iltayöstä ilman viilennyttyä. 
Kun porot on saatu aitaan, vasat otetaan 
kiinni ja niille laitetaan numerolappu 
kaulaan. Sitten vasat päästetään etsi-
mään emonsa.

Porojen ääntelyä kutsutaan rouku-
miseksi. Vaadin tunnistaa oman vasansa 
äänen satojen pienten roukujien kuo-
rosta. Hiljaisuus laskeutuu vasojen ja 
emojen löydettyä toisensa. Nyt poro-

miehet käyvät varovasti tutkimassa, mitä 
vaadinta minkäkin numeroinen vasa seu-
raa. He ottavat vasat uudelleen kiinni ja 
leikkaavat niille omistajan korvamerkin, 
saman kuin emällä.

Vasanmerkitsemisaika kestää kolmi-
sen viikkoa. Aina kaikkia vasoja ei saada 
korvamerkittyä. Merkitsemättä jääneet 
vasat – peurakorvat – saavat korvamerkin 
 myöhemmin syksyn erotuksissa.

Porojen vakiintuneita  
kesälaitumia sanotaan palki-
seksi. Palkinen tulee saamen 
sanasta balgat, joka tarkoit-
taa ”juoksennella sinne tänne 
sääskien ja helteiden takia.”

KAULASEN SUVUN 
POROMERKKEJÄ:

”Vasen: nokkahaara hanka.  
Oikea: alla vita ja kahdesti halki.”  

Helvi Kaulasen poromerkin kuvailu

”Oikea: korva pistos alla ja vasen poikki. 
Poikki hanka kaksi pykälää alla.”  
Paula Kurun poromerkin kuvailu

”Oikea: peura ja vasen poikki.  
Poikki hanka ja kaksi pykälää alla.”  

Martti Kaulasen poromerkin kuvailu

”Lähethiin välhiin kahen aikana päivälläkin että päästhään yöllä kuuntelemhaan 
missä porot on. Tänä päivänähän ne ajavat maantietä myöten ja kuulostelevat ja 
kattovat missä tutkapanta on. Mettässä kun liikuthiin, huutamalla otethiin yhteyttä. 
Ei ollut mihin puhua, ei ollut kännykkämaailma. Talvella oli pantu korvamerkkejä ja 
kilkuroita, niin vasikat leikothiin siinä merkhiin. Oli kirjuri kuusen alla ja pani ylös 
kuka sai vasikan. Meillä oli tulet siinä ja kahvistelthiin koko päivä. 

Tuosta lähimmä Riihen rannasta venheellä. Siinä alethiin korjaamaan aitaa monta 
päivää ensiksi. Mettästä otettiin kaikki, kirves, saha ja naulat vain oli mukana. 
Kukaslompolosta haethiin maitoa ja piimää venheellä Hangasmaahan. Järvestä ja 
joesta otethiin onkimalla kalat että saathiin ruokaa. Pikkushangasjärvessä oli aivan 
mahottomasti haukea. Kaulasen Jouni rupesi kauppiaaksi viiskymmentäluvulla ja 
möi poromiehille luotolla. Siitä me ostethiin aina ruokia. Poroaidoilla ruukasi olla 
viinanmyyjiä. Reppumieheksi sanottiin. Kun pimeä tuli ne ilmaantui aian takaa ja 
siitä ostettiin pontikkaa. Olimma yötä jossain talossa ja aina keitethiin kahvit. Ei 
tarvinnut kysyä saapiko olla yötä. Jäätiin talhoon yöksi ja keitethiin omalla pannulla.”

Esko Kaulanen, 82, poromies Äkäslompolosta
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SYKSY
Kiihko ja kuolema 

Yöt pimenevät, hämärä hiipii päiviinkin. Pimeähormoni, 
melatoniini, käynnistää poron kiiman syys-marraskuussa. 
Porojen kiima  – rykimä – on saanut nimensä urosporon  
eli hirvaan rykimistä muistuttavasta äänestä. On jälleen 

erotusten aika – poromiesten yhteinen sadonkorjuujuhla.
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Ratkaisun

HETKIÄ
Hirvaat taistelevat vaatimista ja mahdollisuudesta jatkaa sukua.  

Syksy on poronhoidossa teurastuskautta. Syystalven erotuksissa  
poromiehet valitsevat teurasporot sekä elämään jäävät eli eloporot. 

Poro on siitä erikoinen hirvieläin, 
että molemmilla sukupuolilla on 
sarvet. Kasvavia sarvia peittää 

samettinen nahka. Syksyllä ennen kiima- 
aikaa poro keloo eli poistaa valmiista 
sarvista nahan hankaamalla niitä puihin.

Uroksen sarvet putoavat kiima-ajan 
jälkeen, mutta kantavan naaraan vasta 
keväällä. Sarviensa avulla naaras valtaa 
jäkäläkasvustoja ja turvaa ravinnon  
itselleen sekä syntymättömälle vasalleen. 

SARVIEN KALISTELUA

Rykimäajan lähestyessä hirvaan niska-
lihakset vahvistuvat muutamassa päi-
vässä testosteronin vaikutuksesta. Hirvas 
tarvitseekin jämäkät niskat ottaessaan 
yhteen kisakumppanien kanssa. 

Hirvas kalistelee sarviaan paran-
taakseen asemiaan. Kalistelulla on toi-
nenkin, erittäin tärkeä tehtävä. Se saa 
naaraiden hormonit hyrräämään, ja ne 
tulevat kiimaan samanaikaisesti. On 
tärkeää ajoittaa vaadinten kiima siten, 
että vasat syntyvät toukokuussa, kun 
pakkanen ei enää puraise eivätkä  
hyttyset vielä kiusaa. 

HAAREMIN MUSTA-
SUKKAINEN VALTIAS

Hirvas valloittaa itselleen 10–20 naaraan 
haaremin. Näitä tokkia sanotaan rykimä- 
partioiksi. Muut hirvaat pyrkivät jatku- 
vasti tekemään tuttavuutta vaatimien 
kanssa, ja vaatimet voivat yrittää livahtaa 
haaremista. Karkurimorsiamet hirvas  
kaitsee takaisin rykien ja sarvilla työntäen.

Hirvaat kamppailevat tosissaan, 
mutta herrasmiessäännöin. Sarvet ovat 
tappavan terävät, ja niissä voi olla jopa 
44 piikkiä. Säännöistä huolimatta sattuu 
kuolemaan johtavia onnettomuuksia.

Haaremin pitäminen itsellä vie  
kaiken ajan ja voimat. Hirvas ei ehdi 
edes syömään. Suuri osa kesän aikana 
kerätystä vararavinnosta hupenee rykimä- 
ajan koitoksiin, ja hirvas voi laihtua  
parikymmentä kiloa. 

POROMIES KORJAA SADON 

Poromiehet hyödyntävät työssään jälleen 
luonnon tapahtumaa, porojen kerään-
tymistä rykimäparttioihin. He kokoavat 
parttiot suurempiin tokkiin ja ajavat ne 
erotusaitauksiin. 

Syksyn erotuksissa poromies tar-
kistaa porojen määrän ja päättää tokan 
rakenteesta. Hän laittaa osan poroista 
lihoiksi, osan valitsee jatkamaan sukua. 
Elämään jäävistä, eli eloporoista, useim-
mat ovat naaraita. 

Poron omistajalleen kirjaamista  
sanotaan poron lukemiseksi. Poro otetaan 
kiinni käsin tai suopungilla. Sen korva-
merkki tunnistetaan ja omistaja ilmoite- 
taan valantehneelle lukumiehelle, joka 
pitää kirjaa poroista ja omistajista. Luetun 
poron kylkikarvoihin tehdään puukolla 
viillot merkiksi, että tämä poro on luettu. 

Eloporot loislääkitään ja päästetään 
takaisin luontoon. Vihreät laitumet lakastu-
vat, ja poroilla on edessään jäkäläinen pöytä.

Petteri Punakuonon on 
epäilty olevan tyttö, koska 
sillä on sarvet vielä jouluna. 
Pojathan pudottavat sarvensa 
viimeistään marraskuussa. 
Mutta ajoporotpa ovatkin 
kuohittuja urosporoja. Niiden 
sarvet eivät putoa vielä, joten 
kyllä Petteri on poika.

SYKSY kiihko ja kuolema
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Poroaidat voivat olla pysyviä tai tilapäisiä. Sen osat 
ovat siula, syöttöaita, kaarre, kirnu ja konttorit. Siulojen 
avulla porot ohjataan syöttöaidan ja kaarteen kautta 
kirnuun. Kirnussa tapahtuu elämään jätettävien ja 
teurasporojen erottelu. Teurasporot jatkavat edelleen 
konttoreihin. Nimityksissä ja rakenteissa on eroja eri 
puolilla poronhoitoaluetta. Äkäslompolon seudulla aita 
on kaarre, etelämpänä poropelto. 
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”Kun lähethiin methään syksyllä, esimerkiksi, laitettiin 
reppu selkhään ja jalkaisin menthiin. Ei ollut mithään 
kulkuvehettä, mönkijää tai kelkkaa. Sukset kun lumi tuli. 
Kukin läksi omaan suuntaansa, toiset alas, mie pääasiassa 
Aakenusvaaralle. Toimme sieltä syksyllä porot, välistä 3000 
poroakin ja kokosimma ne tänne alas. Ajoimma porolla kun 
lumi tuli maahan. Koira piti olla joka miehellä. Luethiin 
siinä, panthiin tappoon ja leikothiin vasikat.

Ruukathiin sanoa, että persetuulesta ei kannata poroa 
hakea. Se tarkoittaa että ei tuulen alapuolelta. Poro pyssyy 
aina tuulen alapuolella, että se pystyy vainuammaan pedot, 
se on luonnon laki. Se vainuaa tuulesta paremmin.”

Esko Kaulanen, 82, poromies Äkäslompolosta
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TALVI
sisun voitto 

Talven porot viettävät pienissä tokissa jäkälää laiduntaen. 
Poromies vartioi tokkia välimatkan päästä paimentaen  

niitä hyville ruokailupaikoille ja suojellen sudelta,  
ahmalta, ilvekseltä ja kotkalta.
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HENGISSÄ
talven yli

Poro on sopeutunut kylmyyteen ja lumeen sekä niukkaan ravintoon ja valoon. 
Talvella sen aineenvaihdunta, sydämen syke ja hengitys hidastuvat. Ruoansulatus 

muuntautuu pilkkomaan jäkälää ja silmät näkemään arktisessa valossa.  

Syksyllä poro on pulskimmillaan 
tankattuaan vihreitä kasveja ja 
sieniä. Talven aikana se menettää 

jopa 20 % syksyisestä painostaan.
Poron tärkein talviravinto on jäkälä, 

josta se saa energiaa aineenvaihdunnan 
ylläpitämiseen ja hengissä pysymiseen. 
Mieluiten porot syövät harmaa- ja  
palleroporonjäkälää. Myös luppo, heinät 
ja varvut kelpaavat, jos jäkälää ei ole saa-
tavilla.

Poromiehet pitävät poroista huolta 
yhteisvoimin. Tokkien luo he pääsevät 
moottorikelkalla. Apuna paimennuk-
sessa voi olla koira.

Aiemmin poromies paimensi 
tokkaansa hiihtäen, viipyen 
reissullaan päiväkausia. 
1960-luvulla moottorikelkka 
mullisti poronhoidon: kelkalla 
poromies ehtii yöksi kotiin ja 
pystyy liikuttelemaan tokkaa 
nopeammin.

UV-NÄKÖ PALJASTAA 
NÄKYMÄTTÖMÄN

Kaamoksen koittaessa poron silmän 
valoa heijastava kalvo muuttuu syvän- 
siniseksi. Se alkaa heijastaa tehokkaam-
min lyhyitä aallonpituuksia eli sinisem-
pää valoa. Valoherkkyys kasvaa jopa 
tuhatkertaiseksi ja terästää poron silmät 
näkemään Lapin sinisenhämärinä  
päivinä.

Kaikkein lyhyin auringonvalon aal-
lonpituuksista on ultraviolettivalo, jota 
ihminen ei näe ja joka on useimmille  
eliöille haitallista. Mutta poro kuitenkin 
pystyy näkemään uv-valonkin vahinkoa 
kärsimättä. Uv-valoa on Lapin talvessa  
runsaasti, ja porolle on kehittynyt kyky 
hyödyntää sitä.

Jäkälän solukko imee uv-säteilyä, 
samoin suden turkki. Lisäksi erilaiset 
lumi- ja jäälaadut heijastavat ultravio- 
lettisäteilyä eri tavoin. Uv-näkö auttaa 
poroa huomaamaan tärkeimmän ravin-
tonsa, vaarallisimman saalistajansa ja 
parhaat kulkureitit.

KOPARAT KANTAVAT JA 
PITÄVÄT TOKAN YHDESSÄ  

 
Poron sorkassa eli koparassa on neljä 
varvasta sekä lisävarpaat, jotka poro 
levittää kulkiessaan pehmeässä lumessa 
ja suolla. Levitetyllä koparalla poron 
pintapaine on seistessä vain 85−100 g/
cm2. Suden pintapaine on 90−110 ja  
hirven jopa 1200 g/cm2. Poro siis kelluu 
lumella parhaiten ja saa hieman etu- 
matkaa suteen nähden. 

Poron liikkuessa koparan luut  
naksahtelevat. Ääni toimii tokkaa koossa-
pitävänä viestintäkeinona. Talven pimey-
dessäkin poro kuulee naksumisesta, 
missä muut menevät ja ennen kaikkea 
liikkuvatko ne nopeasti ja levottomasti 
vaaran aistittuaan. 

TALVI sisun voitto

”Kaulasen Heino teki 
siepakoita. Oli ostanut poron 
koipinahkoja halvalla aijalta. 
Oli ollut tekemässä niitä 
säpikhäitä, kun Kaulasen 
Hermanni oli tullut siihen, 
kattonut niitä ja nähnyt, että 
tuossahan se minun härkä* 
on.” (* Kuohittu urosporo )

Esko Kaulanen, 82,  
poromies Äkäslompolosta
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PAKKASNESTE PITÄÄ 
KOIVET SULANA 

Poro sietää –50 °C pakkasta. Sen jalko- 
jen lämpötila voi olla vain muutamia 
asteita plussan puolella. Jäätymisen estää 
luuytimen sisältämä öljyhappo, joka  
toimii pakkasnesteen tavoin. Lisäksi  
erikoistunut laskimo-valtimojärjestelmä 
ottaa talteen verenkierron kuljettamaa 
lämpöä. 

Poron talviturkki on muhkea: jopa 
2000 karvaa neliösentillä. Peitinkarvat 
ovat täynnä lämpöä eristäviä ilmalokeroita, 

ja jokaista peitinkarvaa kohti on viisikin 
kiharaista aluskarvaa, jotka pitävät ilman 
paikoillaan turkin sisällä.

KOVAA PELIÄ 
JÄKÄLÄKAIVOKSELLA

Poron ykkösaisti on hajuaisti eikä sen 
nenää hyydytä kovakaan pakkanen. Poro 
vainuaa jäkälän metrin paksuisen lumi-
peitteen alta ja pystyy myös kaivamaan 
sen esiin. 

Jäkälän kaivaminen on kokopäivä-
työtä – siihen kuluu helposti kahdeksan 

tuntia joka päivä. Poron lumeen kaiva-
maa kuoppaa kutsutaan kaivokseksi tai 
kiekeröksi. 

Talvilaitumilla vallitsee vahvimman 
oikeus. Luonto on aseistanut vasaa odot-
tavat vaatimet: ainoina poroina niillä on 
vielä sarvet. Vaadin käyttää niitä sumei-
lematta taistelussa parhaista jäkäläkas-
vustoista. Joskus se antaa kaverin tehdä 
raskaan kaivutyön ja valtaa sitten valmiin 
kaivoksen itselleen. Kooltaan suurempi 
mutta sarveton urosporokin joutuu  
väistymään. 

”Kun porot oli luettu ne vietiin tokassa  
kaivantoalueelle. Niitä oli missä sattui 
sopiva paikka. Niitä paimennethiin koko 
talvi. Kun jossain luethiin parttio, se vietiin 
siihen tokkaan. Ne ei yhtään saaneet 
karata, se oli luettu tokka. Pari miestä oli 
paimentamassa. Kun tuli maaliskuu, ne 
panthiin jänkälle ja lanssitethiin. Porot 
koothiin ja hiihethiin ympärillä että ne 
pysyivät yhdessä. Siinä luethiin loput, 
leikothiin vasikat. Ne joita ei saatu emän 
merkhiin, pantiin paliskunnan merkhiin. 
Niitä sai sitten seuraavana vuonna huutaa 
itselleen avisuunista. Miekin huusin 
30 parhaalla. Mie voitin lotosta 226 000 
markkaa. Ostin melkein koko rahalla poroja. 
Kyllä siihen pontikkaakin hääty välhiin 
panna joskus. 

Mie, Gardinin Pauli, Erkin Kalle ja 
Ruottilan Eino asuimma Aakenusvaarassa 
Pyhäjärven Paavon saunassa. Ruokaahan 
ei voinu olla, päätimmä että huomenna 
lähethään. Ruottilan Einolla, Erkin Kallella, 
meillä halkesi porot. Ne pääsit lähtemhään 

ja me jouvuimma jäämhään yöksi. En tiedä 
mitä me söimmä, mie luulen ettei repussa 
ollu mithään. Otimma porot ja lähimmä 
ajamhaan niitä. Koko päivän ajatimma 
niitä ja saimma ne Kukasvaarhaan. Siihen 
täytyi jättää. Menimmä Kukaslompolhoon 
ja kun nykäsimmä oven auki niin kello lähti 
naputtamhaan kakstoista yöllä. Olimma 
koko päivän hihtänheet aamuseitsemästä 
eikä kerthaakaan pysähtytty. Aino Juntti 
pani kaasarhiin valkeat yöllä ja keitethiin 
kahavit. Met söimmä rieskaa, voita ja  
suolalihhaa ja panimma nukkumhaan. 

Aamulla heräsimmä, että nyt häätyy 
noutaa Kukasvaarasta ne porot. Mie ja 
Erkin Kalle lähimmä noutamhaan ja nou-
simma Kukasvaarhaan niin mie sanoin 
että kun tuon laen yli kun menemmä niin 
pitäisi porot alkaa näkymhään. Porot olit 
asettunheet yhtheen paikhaan ja kieke-
rössä makasit, koko yön maanheet siinä 
yhessä paikkaa. No met lähimmä siitä 
hyssyttelemhään”. 
Esko Kaulanen
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KEVÄT
uusi alku 

Huhtikuun lopulla luonto herää talviunilta ja Lappi tulvii valoa. 
Ensimmäiset poronvasat alkavat tulla maailmaan vapun 
tienoilla. Poromiehen tärkein työ on nyt suojella poroja  

pedoilta sekä häiriöiltä, jotta vaatimet saavat synnyttää 
rauhassa eivätkä joudu eroon vasoistaan.
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VAPPUNA
vasa hangella

Onnistunut vasominen kasvattaa tokkaa ja poromiehen tiliä syksyn erotuksissa. 
Vasa ja emo ovat hyvin varustautuneita Lapin lyhyeen kasvukauteen.

M aaliskuun yöt voivat olla  
kylmiä, mutta päivällä 
aurinko lämmittää yhä 

enemmän. Ylös alas sahaava lämpö 
kovettaa yhdessä tuulen kanssa hankeen 
niin kovan kuoren, että se kestää ihmi-
sen kävellä. 

Kovettunut hanki vaikeuttaa porojen 
jäkälänkaivua. Mutta onneksi puissakin 
kasvaa jäkälää, luppoa. Paksulta kanto-
hangelta poro ylettyy luppoon kuin jak-
karalta. Poromies voi helpottaa porojen 
ruokapulmia viemällä niille heinää. 

Saamelaisessa luomiskerto-
muksessa luoja loi maailman 
poronvasasta. Kalliot hän teki 
luista, mullan lihasta. Vasan 
sydämen luoja kätki maan 
sisuksiin. Jos kuuntelet tar-
kasti, voi kuulla sen sykkeen 
tunturien tuulissa.

  Keväällä alkaa uusi elämä. Pälviltä 
poro saa syödäkseen ensimmäiset vihreät 
kasvinosat yli seitsemään kuukauteen. 

VASA PONNISTAA 
PÄLVELTÄ ELÄMÄÄN

Kun vasominen lähenee, porot hakeutu-
vat tai poromies paimentaa ne vakiin-
tuneille vasomisalueille, joilta löytyy 
suojaisia, auringon lämmittämiä pälviä. 
Jotkut poromiehet kokoavat vaatimensa 
vasotusaitoihin.

Poronvasa putkahtaa maailmaan alle 
puolessa tunnissa. Jo puolen tunnin ikäi-
senä se ponnistaa jaloilleen ja on valmis 
vaeltamaan tokan mukana. Vastasynty-
nyt vasa painaa 4−6 kg.

Välillä voi tuulla ja tuiskuttaa, mutta 
myöhempään vasomalla tärkeää kas-
vukautta menisi hukkaan. Vasan on 
ehdittävä kasvaa tarpeeksi kookkaaksi 
selvitäkseen talvesta. Pikkuvasan pitää 
lämpimänä erittäin tiheä turkki, jonka 
kaikki karvat ovat ilmatäytteisiä. Lisäksi 
sillä on sisäelinten ympärillä ruskeaa  
rasvaa, joka tuottaa lämpöenergiaa.

PORONMAIDOLLA KASVAA 
PUOLI KILOA PÄIVÄSÄ

Poronmaito sisältää rasvaa yli 20 % ja 
proteiineja 10 % – kumpaakin kolmin-
kertaisesti lehmänmaitoon verrattuna. 
Vasan paino voikin nousta 500 g vuoro-
kaudessa. Kilon painonlisäykseen poron-
vasa tarvitsee 3,4 litraa emonsa maitoa. 
Muut hirvieläimet ja kotieläimet tarvit-
sevat 6−10 litraa.

Näin tuhdin maidon tuottaminen 
vaatii paljon energiaa. Vasan isä oli lujilla 
kiima-aikana, nyt on emän vuoro kuihtua. 
 Se voi menettää imetysaikana viiden-
neksen painostaan, vaikka maidontuo-
tantokausi on lyhyt.

Vastasyntynyt vasa on täysin riip-
puvainen maidosta, mutta alkaa pian 
syödä pieniä määriä kasveja. Maidon 
voimalla vasa kehittyy niin, että kahden 
kuukauden iässä sillä on jo aikuisen 
märehtijän ruoansulatus. Näin vasa  
pystyy ruokailemaan kesän runsaassa 
kasvispöydässä, kun metsät, suot ja  
tunturit viheriöivät ja ruokkivat sitä 
seuraavaa talvea varten. 

 

KEVÄT uusi alku

Ulkona aurinkoisessa ja 
ilmavassa paikassa tekeytyy 
lappilainen perinneherkku, 
kuivaliha. Kevätaurinko, tuuli 
sekä pakkasen ja plusasteiden 
vaihtelu kypsyttävät suolatun 
poronlihan, joka on hyvin 
säilyvä ja näppärästi mukana 
kulkeva eväs. Kuivaliha 
nautitaan leikkaamalla siitä 
ohuita lastuja.
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”Sainkankaassa kämpälle tuli kolarilaisia hirvimiehiä, neljä-
viisi miestä. Hirvi oli tullut siihen siljoon ja Suikki-Lassi sano 
että hänpä lähtee kattomhaan ja lähti ja ampu sen siihen 
pitkälle vuomalle. Lavan keitimmä ja söimmä siitä ja toisena 
päivänä veimmä lihat räysthään alle ja lumet katolta päälle. 
Suikki kävi sitten parin kolmen päivän päästä hakemassa. 

Menimmä lanssittamhan tuonne Liepimhään. Viimesenä 
päivänä tuli riistapoliisit ja otit meidät matkhaan, että me 
olemma tappanheet hirven Sainkankhaaseen. Muonion 
putkassa olimma yötä. Aamulla meät viethiin authoon, sukset 
jäi Pietikäisen Paavolle, ja viethiin Kolarin raja-asemalle jossa 
annethiin ruokaa ja viethiin Sieppijärven putkaan. Minua 
kuulustelthiin ensin kolme tuntia. Kun meät oli kuulusteltu, 
käskethiin mennä putkhaan. Menimmä kaikki samhaan 
putkhaan makkoilemhaan. Tullee poliisi ja sannoo no niin 
pojat, nyt muutethaan taloa. Mie aattelin, että se on vankilhaan 
lähtö. Poliisit sano että te saatte pojat lähtiä kotia työhomhiin. 
Jos tästä selviää jotakin niin kylläpä me haethaan. 

No ei siinä mithään, me aloimma lanssittamhaan. Poliisi tuli 
siihen kattomhan poromiehiä! Meillä oli vissiin neljätuhatta 
poroa jänkällä. Mie pelkäsin että nyt se ottaa matkhaan. Mie 
kiersin toiselle puolelle, eikä ole jälkhiin kyselty. Mie meinasin 
Virtasen Kaleville sanoa kun se oli eläkkeellä, että kyllä me 
veikkonen tiesimmä kuka sen hirven tappo, mehän sakilla 
toimma sen kämpälle ja lavan paistomma ja söimmä.”

Esko Kaulanen, 82, poromies Äkäslompolosta
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MÖKKI
vapaalle vaeltajalle 
Kesällä 1878 kolarilainen Juho Pudas sauvoi veneellä ylös 

Äkäsjokea. Hän halusi perheelleen uuden kodin. Pirtti löytyi 
Äkäslompolojärven rannalta: autioitunut Kaulan tila. Juhon suvusta 

kasvoi juuria niin Jounin Kaupalle kuin Destination Laplandille.
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SEITSEMÄN
tunturin kylässä

Äkäslompolo sai ensimmäiset vakituiset asukkaat, kun  
Taneli Tanelinpoika Kaartinen ja hänen vaimonsa Kirsti Juhontytär 

perustivat Äkäslompolon erämaatilan vuonna 1748.

Ä käslompoloiden rinnalle saa-
tiin kylään toinen valtasuku, 
kun Juho Pudas saapui kylään 

veneellään. 
Tänäkin päivänä Juhon ja Tanelin 

jälkipolvet vaikuttavat kylässä palvellen 
Lapin lomalaisia monissa yrityksissä, 
kuten Destination Laplandissa.

KUN JOHAN 
ÄKÄSLOMPOLOON SAUVOI 

Erkki Ollinpoika Luosujärvi oli perus-
tanut 1840-luvulla Kaulan tilan Äkäs-
lompolojärven etelärannalle, nykyisen 
Ylläksen Kaivohuoneen kohdille. Paikka 
osoittautui kuitenkin hallan vaivaamaksi. 
Taisteltuaan hallaa vastaan vuosikausia 
Erkki rakensi uuden talon korkeammalle 
paikalle. Kaulan tila jäi autioksi. 

Kolarilainen Johan Eevanpoika 
Pudas oli päätellyt, ettei hänellä ollut 
perintöosaa kotitilaansa. Niinpä hän 
kokosi vuonna 1878 Greta-vaimonsa ja 

neljä pientä lastaan kahteen veneeseen  
ja alkoi sauvoa Äkäsjokea ylöspäin.  
Äkäslompolon talon, tuolloin Tanon 
talon, lapset vilkuttivat rannalla tuleville 
naapureilleen. Johan ja Greta rantautuivat  
Kaulan tilalle ja asettuivat taloksi.

Sukunimi vaihtui Kaulaksi, etunimi 
Juhoksi. Savolaissukuisen Juhon suuhun 
sopivat paremmin nen-päätteiset nimet. 
Kaulasta muotoutui Kaulanen. 

Perheen kasvaessa 15-henkiseksi 
alkuperäinen Kaula kävi pieneksi, ja Juho 
rakensi uuden pirtin, Keski-Kaulasen. 

LAPINKUUMEESEEN 
AUTTAA VAIN 
ÄKÄSLOMPOLO

1930-luvulla Etelä-Suomessa nousi 
lapinkuume. Kylään ihastunut voimis-
telunopettaja Runa Lindfors toi 1934 
kylään ensimmäiset talvilomalaiset:  
suomenruotsalaisen naisporukan  
hiihtokurssille. 

Talvilomalaiset majoittuivat pitkään 
kyläläisten taloissa, joista yksi oli Keski- 
Kaulanen. Puitteet olivat vaatimattomat, 
mutta äkäslompololaiset aitoja ja vieraan- 
varaisia, seitsemän tunturin kylä verrat-
toman kaunis.

Matka Helsingistä Äkäslompoloon 
kesti puolitoista vuorokautta. – Terve-
tuloa väsynyt matkamies, käy pirthin, 
tapasi Keski-Kaulasen isäntä Tyyre  
Kaulanen tervehtiä vieraitaan. 

Tänään Keski-Kaulasen vieraanva-
raisuuden perintöä jatkaa Destination 
Lapland yhdessä loma-asuntojen omis-
tajien kanssa. Jounin Kaupassa palvelee 
Sampo Kaulanen jo kolmannen polven 
kauppiaana.

MÖKKI vapaalle vaeltajalle

”Elämä alkoi nousemhaan turistien myötä. Kentässä, Kaulasessa ja meillä  
oli turisteja. Eihän täällä mökkejä ollut, ne oli taloissa. Muistan Helismaan  
ja Rautavaaran kun ne kävi kylässä. Jounin Kaupalla oli penkit ja sovithiin  
iltoja kun net lauloit meille.” (Repe Helismaa ja Tapio Rautavaara asuivat 

pitkät ajat Keski-Kaulasella ja tekivät mm. laulun Rakovalkealla.)

Esko Kaulanen, 82, poromies Äkäslompolosta
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TALVI
Päivä lyhenee koko ajan, 
aurinko paistaa matalalta. 
Alkavan kaamoksen valo on 
kuin aamu- tai ilta-aurinko 
koko ajan, mikä on ihanteel-
lista valokuvaukselle. Luon-
nossa on monenlaisia kont-
rasteja, kuten että sää voi 
vaihdella nollasta kolmeen-
kymmeneen pakkasasteeseen. 
Lunta keräytyy pikkuhiljaa. 
Joulukuussa alkaa olla jo  
kunnon talvi. Hienoja reissuja 
voi tehdä esim. Kukas-,  
Kuer- ja Kesänkituntureille 
lumikengillä.

KEVÄTTALVI
Kaamos kääntyy talveksi. 
Aurinko nousee, mutta pais-
taa matalalta ja maalaa maise- 
maan satumaisia tunnelmia. 
Nyt voi nähdä tykkylumisia 
puita sekä talven värimaailman, 
jossa on violetin, pinkin ja 
sinisen eri sävyjä turkoosista 
lähtien.

KEVÄT
Maaliskuussa voi varsinkin 
öisin olla hyvin kylmä, kunnes 
aurinko voittaa. Se paistaa jo 
korkealta. Päivät pitenevät  
ja lämpenevät. Hanget ovat 
puhtaan valkoiset, taivas sininen. 
Kevät on murtomaahiihdon 
kulta-aikaa huhtikuun puoli- 
väliin saakka. Hankikannon 
aikaan ei hiihtäjä ole latujen 
vanki. Huhtikuun lopulla 
luonto herää, valo lisääntyy  
tosi nopeasti ja pääsee myös 
kurujen laaksojen pohjille. 
Auringonlaskut tuovat jälleen 
uutta tunnelmaa maisemiin.

KEVÄTKESÄ
Toukokuuhun liittyy voimak-
kaasti tunturipurojen solina. 
On aivan käsittämätöntä, 
miten solina kuuluu joka  
puolelta. Se on kuin musiikkia.  
Toukokuu on myös poron- 
vasojen ja muuttolintujen aikaa. 
Täällä on useita lintutorneja 
bongaajille. Kummaltakin 

mökkialueelta, Äkäslompo-
losta ja Ylläsjärveltä löytyy 
torni. Toukokuussa voi nähdä 
paljon kotkia, jotka liitelevät 
poronvasoja etsien. Tämä on 
luonnon kiertokulun juhlaa  
ja karuutta. Karhunjälkiä  
voi myös nähdä.”

KESÄ
Kesä on parasta vaellusaikaa. 
Luonto aukeaa avoinna kulki- 
jalle, eikä ole yön eikä päivän 
järjestystä. Luonnossa voi 
nähdä mitä tahansa. Tunturissa 
ei ole kuivalla säällä sääskiä, 
siellä tuulee aina sen verran. 
Nyt on vasanmerkitysaika,  
ja poroerotuksia voi mennä  
matkailijakin katsomaan. 

SYYSKESÄ
Luonto suo antejaan, kuten 
hillaa ja muita marjoja sekä 
sieniä. Syyskesä on parasta 
kalastusaikaa. Kala syö, ja lohi 
nousee. Myös lintu- ja hirvi-
jahti alkaa.

SYKSY
Ruska on perinteistä vaellus-
aikaa. Kylmä tekee taikoja ja 
maalaa maisemaan lehti- ja 
maaruskan. Luonto puhkeaa 
kukkaan, kunnes syystuuli  
riipii lehdet pois. Syksy – sekä 
ruska-aika että myöhempikin 
syksy – ei ole ollenkaan synkkää 
aikaa, kuten monesti ajatellaan, 
vaan erittäin värikästä. Kaupun-
gissa saattaa synkkää ollakin, 
mutta ei Lapin luonnossa.

SYYSTALVI
Maa alkaa jäätyä, joten nyt 
pääsee kulkemaan luonnossa 
helpommin omia polkujaan. 
Voi mennä suostakin yli suo-
raan. Suosikkivaellusreittejäni 
on kulkea Pyhäjärveltä Pyhä- 
tunturille. Lokakuussa on 
myös hyvät mahdollisuudet  
nähdä revontulia. 
 
LISÄÄ TARINOITA JA 

TIETOA YLLÄKSELTÄ:

www.destinationlapland.com

MAURIN VINKIT
Äkäslompolon kahdeksalle vuodenajalle 
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Esimerkkejä 

MÖKEISTÄ
Isot • 3 mh • 2 mh • 1 mh • Studiot  
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Toiveidesi mökki,
sijainti ja maisemat helposti

ÄKÄSLOMPOLO

YLLÄSJÄRVI

Destination Laplandilla pääset valikoi-
maan mieleisen noin 400 mökin valikoi-
masta. Olemme koonneet tähän kirjaan 
esimerkkejä. Lisää mökkejä löydät osoit-
teesta www.destinationlapland.com. 
Mökit ovat käytössäsi ympäri vuoden.

Haluatko tuntureille ja metsiin,  
vaeltamaan vapaana laduille ja poluille? 
Tee varaus ja lähde mökille. Saat aina 
hyvin siivotun mökin, jonka huolto  
toimii ympäri vuorokauden. Nautit 
lomastasi ilman käytännön huolia.

LÄHELLÄ VAI  
OMASSA RAUHASSA?
Loma-asunnot on jaoteltu lähellä tai 
omassa rauhassa sijaitseviin sekä  

Loma-asuntosymbolit

Petipaikkojen
lukumäärä 

Peti- ja lisäpeti-
paikkojen lukumäärä 

Ei lemmikkieläimille

Lemmikkieläimet 
sallittu

Plusvarustus

Soveltuu 
yritysasiakkaille

Äkäslompolon loma-asunnot 
tarkemmin seuraavalla  
aukeamalla

Ylläsjärven loma-asunnot 
tarkemmin seuraavalla  
aukeamalla

tunnelmaltaan moderneihin ja perin-
teisiin. Osassa on erityisesti huomioitu 
ympäristöystävällisyys. Kuljetustarvetta 
vähentämään saat tarvittaessa käyttöösi 
murtomaahiihtovälineet tai lumikengät. 
Jotkut mökit sopivat erityisen hyvin tiet-
tyyn vuodenaikaan – löydät ne esittelystä 
vuodenaikasymbolilla merkittynä.

Mökkiesittelyn yhteydessä olevasta 
qr-koodista pääset suoraan verkkoon 
kohteen kohdalle katsomaan kunkin 
kohteen yksityiskohtaisemmat tiedot 
sekä lisäkuvia.

Destination Lapland on Ylläksen 
alueen keskusvaraamo – paikallinen, 
perinteinen ja palveleva. Mökki hyvin, 
loma hyvin.

MÖKIT

Lapsiperhe-
ystävällinen

Langaton 
laajakaista

Murtomaasukset tai 
lumikengät kuuluvat 
mökin hintaan

Vuodenaikakohde

Kohteen qr-koodi: 
Lisätietoja ja -kuvia 
kohteesta osoitteessa: 
destinationlapland.com

16

4+2

Valitse mökki sijainnin 
ja tyylin mukaan

 
Varaa toiveidesi mökki 

online-varaamostamme: 
destinationlapland.com

Voit myös pistäytyä,  
soittaa tai lähettää  

sähköpostia:

Ahdinkuja 1/Sivulantie 
95970 Äkäslompolo
Puh. 016 510 3300

info@destinationlapland.com

Sinulle joka haluat, että  
palveluihin on lyhyt matka.

Sinulle joka et halua olla 
aivan tapahtumien keski- 
pisteessä.

Sinulle joka haluat uuden- 
karhean mökin tai uuden- 
aikaisen sisustustyylin.

Sinulle joka haluat ajan pati-
noiman mökin tai perinteisen 
sisustustyylin. 

LÄHELLÄ

OMA RAUHA

MODERNI

PERINTEINEN
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ISOT MÖKIT 

Isoissa mökeissä majoittuu helposti iso kaveriporukka  
tai useampi perhe yhdessä. Mökit ovat kooltaan 80–180 m2  

ja asukkeja niihin mahtuu jopa 16. Makuuhuoneita mökeissä 
on kolmesta kahdeksaan. Monipuolisesta tarjonnastamme 

löydät sinulle sopivan vaihtoehdon.
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46. Porokota

Tasokas ja hyvin varusteltu hirsirakenteinen mökki rauhallisella  
alueella Kuertunturin rinteessä, lähellä Äkäslompolon palveluja. 

PARVEKKEELTA KAUNIS tunturinäkymä. Ladut lähtevät pihasta. Porokota soveltuu yritys- 
käyttöön sekä pienille ryhmille. Viisi makuuhuonetta ja lisävuoteet neljälle. Kolmessa eri 
tasossa, saunaosasto pohjakerroksessa, 2 takkaa. Vakiovarusteena kannettava tietokone.

48. Villa Tuuli 1 ja 2 Vuonna 2012 valmistunut upea kelohuvila Villa Tuuli on 
paritalohuoneisto, joka sijaitsee aivan Äkäslompolonkylän 
palveluiden läheisyydessä. 

VILLA TUULI ON SISUSTETTU korkeatasoisesti skandinaaviseen  
tyyliin. Se tarjoaa ylelliset puitteet rentouttavan loman viettoon  
isommallekin porukalle. Neljä makuuhuonetta.

     
10+4

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

LÄHELLÄ
 

MODERNI    
8

3. krs

2. krs

1. krs

VILLA TUULI 1POROKOTA VILLA TUULI 2

1. krs 1. krs

2. krs 2. krs

Isot  
mökit



6059 |  Isot Isot  |  

49. Ylläs-Yyteri Upea, vuonna 2010 valmistunut lomatalo Äkäslompolon  
keskustassa lähellä palveluita ja latuverkostoa. Kauniisti  
sisustettu ja hyvin varusteltu. 

SOVELTUU HYVIN pienille ryhmille. Ladulle 100 m, kauppaan ja ravintolaan 
600 m. Kylpypata lisämaksusta. Neljä makuuhuonetta. Ympäristöystävällinen 
mökki maalämmöllä, loistava revontulikohde ja upea tunturimaisema. 

50. Kaupinkaltio 2 Tilava neljän makuuhuoneen paritalohuoneisto rauhallisella 
paikalla Pikkukaupinjärven rannassa, upealla tunturinäköalalla. 

SUURI KULMASOHVA ja iso ruokailupöytä tarjoavat mukavat puitteet seurus-
teluun. Paritalon toisella puolella pienempi 2 mh huoneisto (Kaupinkaltio 1), 
mainio mahdollisuus majoittua vierekkäin suuremmallakin ryhmällä. Vuoden- 
aikakohde, revontulista kiinnostuneille. 

LÄHELLÄ
 

MODERNI    
8

  
8 PERINTEINEN

  

YLLÄS-YYTERI KAUPINKALTIO 2

2. krs

1. krs

Isot  
mökit
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71. Kruununmaja

Kruununmaja on tukikohta hiihtoryhmille  
Kesänkijärventien varrella.  

YHDEKSÄN MAKUUHUONETTA, joissa kerrossängyt, 190 m², 
sijanti latujen vieressä, monipuoliset tilat suurine oleskelu- ja 
ruokailutiloineen sekä hyvät suksienhuoltotilat ja vaatteiden- 
kuivaushuone. Suomen laajin latuverkosto odottaa rentoutumaan 
tai treenaamaan tosimielellä! 

74. Ylläskukko

Viihtyisä, rauhallisella alueella sijaitseva kelohonkainen lomamaja  
Äkäslompolossa, lähellä palveluja.

VIISI MAKUUHUONETTA, 2 terassia, parveke sekä avara tupakeittiö ja oleskelutila 
tarjoavat korkeatasoista majoitusta isoille ryhmille, perheille sekä yritysasiakkaille.  
Sauna ja kylpyhuone remontoitu kesällä 2015 sekä rakennettu isompi eteinen ja  
isommat tilat varusteiden kuivaukseen.

   
18 PERINTEINEN

”Joulun vietossa Äkäslompolossa viidettä kertaa, 
mutta ensi kertaa täällä Kruununmajassa. Täällä 
oli oikein viihtyisää ja sää oli mitä parhain. Ensim-
mäistä kertaa ei ollut yhtenäkään päivänä liian 
kylmä. Etelän myrskyt ja vesisateet eivät yltäneet 
tänne saakka. Aika kului nopeasti hiihtäessä, 
saunoessa ja herkkuja syödessä. Yksi palapelikin 
saatiin melkein valmiiksi.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2011

   
12 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

YLLÄSKUKKO

KRUUNUNMAJA
2. krs

1. krs

Isot  
mökit
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88. Hillankukka Iso

Korkeatasoinen kelomökki Ylläksen parhaimmilla  
paikoilla lähellä palveluita. 

ALAKERRAN MAKUUHUONEISSA on omat wc:t ja suihkut, yläkerran 
makuuhuoneissa liukuovet. Tilava tupa ja kaksi takkaa. Jaettu suksien-
huoltohuone. Tekstiilit uusittu 2015. Soveltuu sekä pienille ryhmille että 
yrityskäyttöön, erityisesti samalla tontilla olevien Pieni Hillankukka  
-huoneistojen kanssa. Kolme huoneistoa. Kuusi makuuhuonetta.

89. Outamaja Tunnelmallinen ja tasokas kelohonkainen  
lomamaja Nilivaarassa, vaativammallekin 
lomailijalle. Vanhan ajan kunnon kelomökki 
kahdella takalla. 

SOVELTUU HYVIN RYHMILLE. Matkaa Äkäshotelliin  
2 km. Neljä makuuhuonetta.

”Heittäydyttiin ihan vapaalle. Ei viitsitty edes 
”syyvä”. Käytiin vaan kattelemassa ruoka-
paikkoja. Aikansa kun velttoiltiin, teki mieli 
päivätansseihin. Oltiin kuitenkin liian hitaita 
– ne loppui juuri, kun me päästiin vauhtiin, 
mutta ei se mitään. Kirvesmiehen Harri oli 
ihan mielissään, kun sai kätellä Sinikkaa ja 
minua. Tulipahan päivän hyvä työ tehtyä.”  

Vieraskirjaan maaliskuussa 1997

   
12 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

   
12 OMA RAUHA

 
PERINTEINEN

YLLÄSKUKKO

2. krs

1. krs

OUTAMAJA

2. krs

1. krs

Isot  
mökit
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141. Veramukka Iso Hieno kohde parhailla paikoilla Yllästunturin juuressa  
Röhkömukassa. Hiihtoladut vieressä ja rinteestä  
pääsee laskemaan suoraan pihaan. 

TILAVA OLESKELUTILA ja etelään aukeava terassi antaa väljyyttä 
isommallekin porukalle. Toimiva saunaosasto terasseineen. Majan  
varustukseen kuuluu suksienvoitelutila, sukset, lumikengät ja potku-
kelkat, yhteiskäytössä Veramukka Pienen kanssa murtomaasukset 16 
hengelle. Seitsemän makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, syksy ja kevät.

142. Papsu Erittäin tasokas ja idyllinen kelomaja omalla rauhalli-
sella tontilla. Kylän palvelut kuten kaupat, ravintolat, 
Destination Laplandin toimisto, skibussin pysäkki ja 
hiihtoladut kävelymatkan päässä. 

PAPSU ON OIKEA kelorakentamisen taidonnäyte, viihtyisästi sisus-
tettu ja erittäin hyvin varustettu. Lomanautintoa lisää kesällä 2010 
varusteluun lisätty poreamme. Soveltuu erinomaisesti sekä ryhmille, 
yritysvieraille että perheille. Neljä makuuhuonetta.

    
13 PERINTEINEN    

10 LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

VERAMUKKA ISO

PAPSU

2. krs

1. krs

Isot  
mökit
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143. Villa Polaris/Joikhatupa

Tilava hirsimökki Röhkömukassa. Joikhatupa soveltuu hyvin  
ryhmille, jotka arvostavat seurustelua sekä yksityisyyttä. 

AVARA OLESKELUTILA ja kaikissa makuuhuoneissa omat wc:t ja suihkut. Matkaa  
palveluihin 1,5 km. Käytettävissä täydelliset maastohiihto- ja alppihiihtopaketit. Neljä 
makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, syksy, kevät.

143. Villa Astra

Erittäin laadukas, premiumluokan höylähirsitalo Röhkömukan alueella. 

KUUSI KAHDEN HENGEN makuuhuonetta, joissa myös oma suihku/wc. Korkeatasoinen 
keittiö, mm. integroitu kahvi/espressojärjestelmä, hieno liesi, erilliset viinikaapit valko- ja 
punaviineille, huippuluokkaiset astiat ja keittiövälineet. Suksihuoltorakennuksessa huolto- 
tilan yhteydessä vuokraajien vapaassa käytössä maastohiihto-, back-country ja alppisukset 
sauvoineen ja kenkineen sekä lumikengät, potkurit ja lastenvetoahkio.

      
12 PERINTEINEN

     
8 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

VILLA POLARIS VILLA ASTRA

Isot  
mökit
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144. Kotkanpesä

Erittäin hyvin varusteltu, korkeatasoinen kelomökki,  
kauniilla paikalla Nilivaarassa. 

ASKEL VAIN ja olet kansallispuistossa. Suuret ikkunat mahtavin tunturinäkymin, 
ikkunoiden välissä näyttävä takka. Soveltuu hyvin ryhmille. Viisi makuuhuonetta. 
Vuodenaikakohde, kesä ja syksy, vaelluspolut lähtevät pihasta.

180. Ahmola

Nilivaarassa sijaitseva upeat tunturinäkymät omaava ainutlaatuinen  
kohde sopii erinomaisesti mm. perhejuhliin, ryhmille ja yritysvieraille. 

AHMOLAN KOKONAISPINTA-ALA on 358 m², 8 hotellitasoista 2 hengen huonetta omalla wc:llä 
ja suihkulla. Tuvan tilat pitkine ruokapöytineen mahdollistavat asukkaiden yhteiset illanvietot. 
Leveät ovet ja yksi inva-wc, sopii myös liikuntarajoitteisille. Kahdeksan makuuhuonetta. 

   
10 OMA RAUHA

 
PERINTEINEN     

16 OMA RAUHA
 

PERINTEINEN

AHMOLAKOTKANPESÄ

2. krs

1. krs

Isot  
mökit
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181. Kolme Ässää

Kolme Ässää on kelorakenteinen edustustason mökki  
Nilivaarassa Kesänkijärven ja hiihtolatujen läheisyydessä. 

TILAVAN OLOHUONEEN yhteydessä on hyvin varusteltu keittiö. Makuuhuoneissa on oma 
wc ja kahdessa lisäksi oma suihku. Hyvät sauna- ja pesuhuonetilat tilavan pukuhuoneen 
yhteydessä. Remontoitu, mm. keittiö uusittu vuonna 2014. Soveltuu hyvin ryhmille ja on 
murtomaahiihtäjien suosikkikohde. Pihasta aukeavat loistavat näkymät Ylläksen tunturi- 
maisemiin. Neljä makuuhuonetta ja parvi.

    
8 PERINTEINEN

192. Karhukaltio

Lähellä Kesänkijärveä sijaitseva komea ja  
hyvin varusteltu kelomaja tunturinäköalalla. 

SOVELTUU HYVIN ryhmille. Matkaa palveluihin 2,5 km. Pari askelta ja  
olet kansallispuiston rauhassa tunturien vieressä. Pihassa oma laavu.  
Neljä makuuhuonetta. Loistava revontulikohde ja upea tunturimaisema.

    
10 OMA RAUHA

 
PERINTEINEN

”Touhukas lomaviikko Ylläksen 
upeissa maisemissa. Hiihtoa,  
laskettelua ja pulkkamäkeä pikku-
pakkasessa, osa porukasta kävi myös 
Konijänkällä eläimiä ihmettelemässä. 
Karhukaltion mökki toimi seitsemän 
aikuisen ja viiden lapsen lomajengil-
lemme hienosti, ihastelimme etenkin 
hyviä ja runsaita keittiötarvikkeita ja 
kahta kuivauskaappia.”  

Vieraskirjaan maaliskuussa 2015

KARHUKALTIO

KOLME ÄSSÄÄ

2. krs

1. krs

Isot  
mökit
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202. Villa Aurora Ylläs Iso hirsimaja Röhkömukassa. Rinteistä pääsee  
laskemaan pihaan ja hiihtolatu on vieressä. 

MÖKISSÄ 4 HUONEISTOA omalla sisäänkäynnillä. Kaikissa oma 
pesuhuone/wc, keittiö ja kaksi liukuovellista huonetta. Päärakennuk-
sessa ruokapöytä 14 hengelle. Käytettävissä maastohiihto- ja alppi-
hiihtopaketit (sukset, sauvat ja kengät). keittiö uusittu vuonna 2014. 
Soveltuu isoille ryhmille ja yrityksille. Kahdeksan makuuhuonetta. 
Vuodenaikakohde, syksy, kevät.

     
16 PERINTEINEN

196. Takajänkkä Iso

Perinteinen kaksikerroksinen hirsimökki  
Äkäslompolon keskustan tuntumassa. 

LADUT/ULKOILUREITIT lähtevät suoraan mökin nurkalta ja  
skibussipysäkille on vain lyhyt kävelymatka. Yhdessä Takajänkkä  
Pienen kanssa hyvät tilat isommallekin ryhmälle.

”Tulihan sitä hiihdettyä ja lasketeltua ja 
pienestä auringonpaisteestakin saimme 
nauttia. Parasta tytöille taisi reissussa 
olla palju, jossa pulikoitiin joka ilta monta 
tuntia. Hauskaa oli reissusta palataan 
levänneenä taas arjen touhuihin.”

Vieraskirjaan huhtikuussa 2015

 
10 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

VILLA AURORA YLLÄSTAKAJÄNKKÄ ISO

2. krs

1. krs

Isot  
mökit
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215. Röllykkä

Tämän lähemmäs ei tunturia pääse. Röllykkä on niin  
laskettelijan kuin murtomaahiihtäjänkin unelmamökki.

ISOMETSÄN NOUSU vieressä ja hetki vain niin olet hissillä suoraan mökin pihasta. 
Tunnelmallista mökkiasumista tilavin huoneratkaisuin. Soveltuu hyvin ryhmille.  
Olet kaikkien yläpuolella. Iltaisin voit ihailla revontulia tai keskiyön aurinkoa.  
Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy, ulkoilu- ja hiihtoreitit vieressä.

”Olihan melekonen viikonloppu – Röllykkä 
vähintäänkin lunasti odotukset! Pitemmän 
ajan täällä olisi voinut viettää, täytyy ehkä 
palata toisella kertaa! Allu halusi välttä-
mättä välittää suuren viisauden: ”semisti 
ökyä, snadisti rymyä.””

Vieraskirjaan syyskuussa 2013

   
12 MODERNI

300. Laattamaja

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelomökki, jossa 
sisustukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

SIJAINTI YLLÄSJÄRVELLÄ hotelli Ylläsrinteen läheisyy-
dessä. Pesuhuoneessa poreallas ja pukuhuoneesta ovi 
terassille. Soveltuu hyvin ryhmille. Neljä makuuhuonetta, 
joista kaksi erotettu toisistaan liukuovella. 

  
8 PERINTEINEN

LAATTAMAJA

RÖLLYKKÄ

3. krs

2. krs

1. krs

Isot  
mökit
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KOLME 
MAKUUHUONETTA 

Sopiva majapaikka niin usean perheen yhteiselle lomalle  
kuin yrityksen kehittämispäiville. Valikoimasta löytyy paritaloja, 

huoneistoja ja mökkejä, joiden joukosta löydät sijainniltaan ja  
tunnelmaltaan sopivan mökin jokaiseen makuun.



8079 |  3 mh 3 mh  |  

      
8

 

”Mahtava aurinkoinen viikko takana, 
aurinko helli meitä oikein kunnolla! Hiih-
tokilometrejä tuli kasaan vallan paljon ja 
reidet kipeänä täältä lähdetään. Varttu-
neemmalla väestöllä taitaa olla paikat 
kipeänä myös ahkeran tanssin tähden… 
Tosiaan näkymä mökistä hiveli silmää ja 
Lapin hiljaisuus helli sielua. Palan Lappia 
kun aina osaisi pitää sydämessä. Hieno 
loma, kiitos” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2014

Vuonna 2014 valmistunut tilava 3 makuuhuoneen kohde on koko-
naisuutena oikea helmi. Se sijaitsee Nilivaarassa aivan latujen ja 
luonnonsuojelualueen tuntumassa, komean mäen päällä. 

MÖKKI ON VARUSTELTU LAADUKKAASTI ajatellen niin perheitä kuin yritys- 
asiakkaitakin. Sekä olohuoneen panoraamaikkunasta että saunan ikkunasta  
avautuu komea tunturimaisema.

87. Taigahippu 

90. Kurunkolo B3 ja B4

Tasokas keloparitalohuoneisto palvelujen lähellä Peltotievassa.

HUONEISTOSSA KAKSI KERROSTA, 2 makuuhuonetta yläkerrassa. Valmistunut 
kesällä 2008. Matkaa valaistulle ladulle n. 200 m. Kolme makuuhuonetta.

”Mahtavat ilmat, mahtavat maisemat ja 
ihana mökki. Suksi luisti sekä rinteessä 
että ladulla. Ihana loma oli!” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2015
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Komea yksittäinen 3 makuuhuoneen lämpöhirsi- 
mökki suositulla Myllylehdon alueella, kävely- 
matkan päästä palveluista.

KAUNIISTI SISUSTETUT väljät ja valoisat tilat. Trendikäs 
tummin ja vaalein värein kalustettu keittiö. Komea saarni- 
lankkuparketti ja muurattu takka, jossa on käytetty Altan kiveä. 
Tyylikkään saunaosaston muotolauteille mahtuu isompikin 
porukka. Laduille pääsee lähes suoraan pihasta.

70-luvun piilopirttimäistä tunnelmaa  
rauhallisella paikalla Äkäsjoen rannassa. 

SIISTI VUONNA 2015 PERUSKORJATTU kolmen makuu-
huoneen yksittäinen mökki. Hiihtoladuille matkaa 500 m. 

Hyvät puitteet kalastajille tai vaikka revontulista 
kiinnostuneille. Sijaitsee luonnonkauniilla, rauhal-
lisella paikalla Äkäsjoen penkereellä. 

PERSOONALLINEN JA ERITTÄIN HYVIN varusteltu  
höylähirsimökki. Matkaa Äkäslompolon kylään n. 12 km.  
Neljä makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, kevät, kesä,  
syksy, talvi, kaamos, revontulet.

103. Myllytupa  123. Kalkkimaja  

130. Äkäskoutturi 1  

OMA RAUHA
  

PERINTEINEN

OMA RAUHA
  

PERINTEINEN

 
8

    
6

   

 
10

   

151. Yllästuuli A

Ruskaretkeilijän ja omatoimivaeltajan unelma- 
paikalla Kuertunturin alusmaastossa ja Kaupin- 
järven läheisyydessä. 

HÖYLÄHIRSINEN PARITALO sijaitsee Kaupinjärven alueella 
rauhallisella paikalla. Erittäin hyvä varustelu ja tilavat ratkaisut 
tekevät Yllästuulesta joka lomailijan toivekohteen. Autokatos ja 
suksenvoiteluhuoneet tuovat laatua lomailijan arkeen. Kolme 
makuuhuonetta.

  
8

  
OMA RAUHA   

PERINTEINEN

LÄHELLÄ
  

PERINTEINEN

OMA RAUHA
 

MODERNI

MODERNI

Kolme 
makuu- 

huonetta



8281 |  3 mh 3 mh  |  

167. Kultasatama

Omaa rauhaa ja laadukasta mökkiasumista  
arvostaville, vuonna 2012 valmistunut kauniisti 
sisustettu, erittäin viihtyisä yksittäinen lämpö- 
hirsinen mökki. 

VARUSTETTU SOPIVAKSI liikuntarajoitteisille (WC, lavuaari, 
luiska, ei kynnyksiä). Kolme makuuhuonetta. Ympäristöystä-
vällinen mökki.

   
 9

       
MODERNI

  

158. Kakkuri

Tilava vuonna 2010 valmistunut, uudenveroinen, 
täysin varusteltu lämpöhirsimökki rauhallisella 
Kaulavaaran alueella, isolla tontilla.

UPEA KEITTIÖ, kaunis sisustus ja komea takka luomassa 
tunnelmaa. 

  
 10

   

164. Arctic Villa

Tasokas kauniisti sisustettu hirsitalo Kaulavaaran 
ylärinteessä rauhallisella alueella. Kävelymatkan 
päässä palveluista hyvien ulkoilumaastojen  
vieressä. 

KORKEAT MAISEMAIKKUNAT. Lapsivarustus: lapsiportit 
yövalaistuissa portaissa, syöttötuoli, matkasänky ja potta. 
Soveltuu myös pienille ryhmille ja yrityskäyttöön. Lämmin 
autotalli. ADSL-liittymä. Kolme makuuhuonetta.

  
10 OMA RAUHA

  
MODERNI

   
4+2

  

156. AM-Villa Iso 

Komea höylähirsinen paritalohuoneisto Kesänkijärven 
tuntumassa, hyvien ulkoilumaastojen läheisyydessä. 

PARVEKKEELTA KAUNIS näköala Yllästunturille. Matkaa  
kauppaan 2,8 km ja laduille 200 m. Kolme makuuhuonetta.  
Loistava revontulikohde ja upea tunturimaisema. Vuodenaika-
kohde, ympäri vuoden.

OMA RAUHA
  

PERINTEINEN 165. Jäkälä

Keväällä 2009 valmistunut tasokas höylähirsinen mökki, joka 
sijaitsee hyvien ulkoilumaastojen lähellä Kaulavaaran alueella. 

TYYLIKÄS ULKOA ja viihtyisästi sisustettu. Kohteessa nyt myös lämmin  
suksienhuoltotila ja autokatos. Kolme makuuhuonetta.

”Heippa! Mökki oli loistava ja sauna oli 
paras! Saatiin olla aika rauhassa muilta 
turisteilta. Ilmat eivät olleet mitenkään 
erityisen loistavat, mutta se ei menoa 
haitannut! Kiitos loistavasta pidenne-
tystä viikonlopusta, jonka mahdollisti 
tämä mökki!” 

Vieraskirjaan helmikuussa 2013

   
6+2

     
MODERNI

  

175. Eki-Ylläs

Mukava kolmen makuuhuoneen rivitalokartanon 
päätyhuoneisto rauhallisella Kaulavaaran alueella 
Hanhenpolun päässä Telkkäkujalla. 

VALAISTULLE LADULLE ja ulkoilureitille matkaa vain 150 m. 
Alakerrassa 1 mh (parisänky) ja yläkerrassa 2 mh, molem-
missa omat wc:t. Olohuone-tupakeittiössä vuolukivitakka, 
jonka lämmössä on mukava viettää tunnelmallisia syys- ja 
talvi-iltoja. 

 
6

 
6 OMA RAUHA

  
PERINTEINEN

OMA RAUHA
  

PERINTEINEN

138. Ylläs Näkyy 1

Jylhä kelomökki Kuerin rinteessä rauhallisella 
alueella. Neljässä tasossa toteutettu rinnerat-
kaisu. Saunatasossa tilava takkahuone.  
Luonnonkivitakka. 

VELHONKODALLE MENEVÄ latu lähtee aivan kohteen  
vierestä. Palveluihin matkaa n. 2 km. Kolme makuuhuonetta.

Kolme 
makuu- 

huonetta



8483 |  3 mh 3 mh  |  

194. Ylläshanhi

Äkäslompolon Kaulavaarassa sijaitseva lauta-
rakenteinen siisti ja valoisa paritalohuoneisto. 
Hyvät ulkoilumaastot lähellä. 

KOLMAS MAKUUHUONE parvella.Tupakeittiössä täyskor-
keat, lattiasta kattoon ulottuvat maisemaikkunat ja lasitettu 
terassi. Pihapiirissä huvimaja grillillä yhteiskäytössä B-talon 
kanssa. Kolme makuuhuonetta.

  
6 

    MODERNI   

187. Kömmeli

Tilava ja kodikas mökki rauhallisen, päättyvän  
tien lopussa. Hiihtoladut ja vaellusreitit kulkevat 
aivan mökin lähellä.

TILAA ON ISOMMALLEKIN PORUKALLE. Alakerrassa 
iso olohuone ja keittiö, jossa ruokapöytä kymmenelle. Iso 
makuuhuone ja höyrysauna sekä pukuhuone. Yläkerrassa 
kaksi makuuhuonetta, joissa kummassakin kaksi vuodetta 
ja lisävuode sekä aula vuodesohvalla. Alhaalla ja ylhäällä 
erilliset WC:t. Kaksi terassia ja autokatos.

 
 8

   
OMA RAUHA

  
PERINTEINEN

Viihtyisä keloparitalohuoneisto Kaulavaarassa, 
valaistun ladun tuntumassa. 

LÄHIMPÄÄN HOTELLIIN Ylläskaltioon matkaa 500 m, 
kauppaan 1500 m. Lämmin, yhteinen suksienhuoltotila 
Poronkello 2 kanssa. Käytettävissä kolme potkukelkkaa. 
Kolme makuuhuonetta.

182. Poronkello 1

 
6+2 PERINTEINEN

191. Ylläsniesta

Viihtyisät kelohonkaiset rivitalohuoneistot  
Tunturitien tuntumassa, lähellä palveluita. 

TOIMIVAT TILAT lomailijoille, jotka arvostavat hyvää varustelua ja 
siisteyttä. Hiihtoladuille 150 m, rinteeseen 2,5 km, Äkäshotelli 600 m. 
Useita erikokoisia huoneistoja. Kolme makuuhuonetta.

 
8 PERINTEINEN

”Kivistön punnitusporukka tuhlaamassa 
painonnousun ”sakkorahoja”… Kelit 
tosi upeat, porot taitaa olla ravintoloiden 
padoissa. On tehty tilannekatsaus autolla 
ja potkurilla, naiset hiihtäneet ja miehet 
juksanneet kaloja. Ja porukan kuopus 
potee polveaan – oli kyllä kipeä jo lähtiessä. 
Mut kyllä olis harmittanut jäädä kotiin 
potemaan. Ruoanvalmistusvuorot jaettiin 
ennen tänne tuloa. Niin ku paaston ajaks 
ollaan syöty reippaasti. Ja juotu jne.”

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014

  
6

   

217. Kuunsäde  
   Lumimarja 
218.  Usvametsä

Laadukasta loma-asumista vuonna 2014  
valmistuneessa mökissä Maahisen alueella. 

KAIKKI TILAT yhdessä tasossa, 3 makuuhuonetta, jossa 
yhdessä oma wc. Rauhallinen sijainti latujen tuntumassa,  
tervetuloa viihtymään! Soveltuu hyvin myös allergikoille.

LÄHELLÄ
  

PERINTEINEN

Uusi tasokas kelomökki Kaulavaarassa, valaistujen 
latujen vieressä. Mökissä upea saunaosasto pore- 
ammeineen ja hyvät tilat oleskeluun.

MAJOITUSVARUSTEET 10 henkilölle; 3 makuuhuonetta,  
3 wc:tä, sauna, kaksi suihkua, poreamme, varaava lohkokivi-
takka. Runsaasti katettua terassia ja iso parveke tunturinäkymin.

195. Iso Äkäskelo 

LÄHELLÄ
  

PERINTEINEN

   
10 

 
7

   

440. Luppotieva 

Uusi, 2013 valmistunut, korkeatasoinen lämpö-
hirsimökki kaikilla mukavuuksilla. Kaikki tilat 
yhdessä tasossa. 

SIJAITSEE RAUHALLISELLA paikalla lähellä hiihtolatuja 
ja kaikkia palveluita. Tunturimaisema avautuu ikkunoista. 
Pihassa lämmin suksien huoltotila/varasto + kelkkakatos.

MODERNI

Kolme 
makuu- 

huonetta



8685

KAKSI 
MAKUUHUONETTA 

Kahden makuuhuoneen mökki tarjoaa tilaa ja mukavuutta  
perheen tai kaveriporukan lomalle. Tasokkaassa  

mökissä voi yhdessä valmistaa ruokaa tai viettää aikaa  
olohuoneessa rentoutumalla. Loman kruunaavat rentouttavat  

saunahetket ja makkaranpaisto takan ääressä.



8887 |  2 mh 2 mh  |  2 mh |  
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50. Kaupinkaltio 1

Ympärillä kauniit maisemat. Sijainti rauhallisella 
alueella. Loistava revontulikohde.

KEVÄÄLLÄ 2008 valmistunut paritalo Pikkukaupinjärven 
rannassa loistavalla tunturinäköalalla. Alakerrassa yksi ja 
yläkerrassa toinen makuuhuone. Vuodenaikakohde, talvi, 
revontulet. 

 
PERINTEINEN

  
OMA RAUHA

56. Kukasrakka A1 ja B5

Viihtyisä, hyvin varusteltu kelorivitalohuoneisto 
Äkäslompolon keskustan tuntumassa. 

MATKAA PALVELUIHIN 400 metriä. Useita huoneistoja. 
Kaksi makuuhuonetta.

”What a lovely cabin, very well  
equipped, clean and warm. Everything 
about Ylläs met our expectations.  
A truely wonderful Christmas season 
experience especially with two children 
(ages 5 & 4). Thank you for a great 
accommodation.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2013

 
4+2

47. Joika 2

2011 syksyllä valmistunut persoonallinen ja tyyli-
käs, yksittäinen loma-asunto massiivihirrestä. 

MODERNI KEITTIÖ ja kylpyhuone, sauna kelosisustuksella, 
suuri autokatos.

  
4+2

60. Ylläsmukka A1 Iso

Höylähirsinen rivitalohuoneisto  
Röhkömukassa, tunturin alamaastossa.

SIJAINTINSA ANSIOSTA unelmapaikka ulkoilijoille. Palveluihin 1,6 km,  
hiihtoladulle 400 metriä ja rinteistä mahdollista laskea suoraan mökille.  
32” digi-tv. Parvelle jyrkät portaat. Kaksi makuuhuonetta.

”Kaksi ihanaa viikkoa takana! Paljon las-
kettelua lasten kanssa jotka nyt jo ovat 
varsinaisia vauhtiveikkojea (ja venloja) 
mäessä! Murtsikassa käyty, kolmisen 
kertaa Kesängin keitaalla kääntymässä. 
Muuta tärkeää. 1 v ja 2 kk Frida otti 
täällä ensimmäiset askeleet ja kävelee 
nyt jo monta askelta. Kiitos ja nähdään 
taas!”

Vieraskirjaan huhtikuussa 2015

 
4+2

 
4+2

55. Suivakka

Upeat näkymät Yllästunturille. Hiihtoladulle  
pääsee suoraan pihasta.

NILIVAARASSA, KESÄNKIJOEN varrella sijaitseva  
pyöröhirsinen paritalohuoneisto palveluiden tuntumassa. 
Kaksi makuuhuonetta.

PERINTEINEN

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalohuoneisto 
Äkäslompolon keskustan tuntumassa, Tunturitien 
varressa. 

MATKAA LÄHIMPÄÄN hotelliin 700 metriä.  
Kaksi makuuhuonetta.

57. Musko    

 
4+2 PERINTEINENLÄHELLÄPERINTEINENLÄHELLÄ

LÄHELLÄ
  

PERINTEINEN PERINTEINEN

Kaksi 
makuu- 

huonetta
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Lompolon Lapikkaisiin kuuluvat, lautarakentei- 
set mökit sijaitsevat Äkäslompolon kauneimpiin 
kuuluvalla paikalla, taustanaan järvenselkä ja  
sen takana kohoavat tunturit. 

KYLÄN PALVELUT ovat vaivattomasti käytettävissä. 
Parvelle jyrkät portaat. Kaksi makuuhuonetta. Vuoden- 
aikakohde, kesä, mökki sijaitsee järven rannassa.

 
4

   

62. Lompolon Lapikas  
    Kellokas ja Sieppura

Loistava sijainti etenkin laskettelijoille,  
rinteistä voi lasketella suoraan mökille! 

KAHDEN MAKUUHUONEEN mökki on varusteltu hyvin 
ja laadukkaasti sekä sisustettu modernisti ja kiinnostavin 
yksityiskohdin. Autotalli kahdelle autolle. Kaksi makuu- 
huonetta. Vuodenaikakohde, syksy, kevät.

 
4+2

  

59. Villa Stella   
MODERNIOMA RAUHA

64. Welhoniemi

Welhoniemi sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Äkäslompolojärven 
rannassa. Majan avarista ikkunoista avautuvat maisemat niin  
Äkäslompolojärvelle kuin horisontissa siintäviin kuuteen  
tunturiin; Kukas, Lainio, Kesänki, Kellostapuli, Ylläs ja Kuer.

SULJET SILMÄSI JA KUVITTELET mielessäsi Lapin kaikki kahdeksan vuoden-
aikaa, yöttömät yöt, ruskan loiston, kaamoksen sinisen hämyn, kirkkaat keväthan-
get ja revontulet. Kaiken tämän ja paljon muuta voit ihailla suoraan Welhoniemen 
majastasi. Tämän paremmaksi ei majan sijainti enää voi tulla, olipa sitten kesä tai 
talvi. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy, talvi, kaamos, revontulet.

”We had a lovely Christmas in your 
lakeside house. It was very cold but we 
were very comfy inside. Happily we saw 
the Northern Lights all week – our first 
time in 3 visits to Äkäslompolo. It was 
unforgettable. Many thanks for letting 
us share your wonderful cabin.”

Vieraskirjaan joulukuussa 2014

      
4

PERINTEINENLÄHELLÄ

MODERNILÄHELLÄ

”What a great place! We are here  
for one week and love the beautiful  
white scenery, we don’t get this in  
Los Angeles. Skiing down hill, country, 
snowmobiles riding. But most of all  
great time with family.” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2001

Viihtyisä, siisti ja hyvin varusteltu kelohuoneisto aivan  
Äkäslompolojärven rannan tuntumassa, Nilivaaran alueella. 

HYVÄ SIJAINTI ulkoilureitteihin nähden. Kaksi makuuhuonetta.

65. Kuppeli Iso, as 1 ja as 3
 

4+2 PERINTEINEN

Tunnelmallinen, pyöröhirsinen paritalohuoneisto 
Nilivaarassa ulkoilureittien läheisyydessä. 

ÄKÄSHOTELLILLE MATKAA n. 1 km. Parvelle on jyrkät 
portaat. Kaksi makuuhuonetta. Remontoitu syksyllä 2013.

66. Harppa Iso
PERINTEINEN

 
4+2

Höylähirsinen paritalohuoneisto rauhallisella 
alueella Nilivaarassa. Avarat tilat ja kunnon parvi 
tekevät asumisen miellyttäväksi. 

MATKAA LADUILLE 100 m ja palveluihin 2 km. Kaksi 
makuuhuonetta, toinen sijaitsee parvella.

83. Ahmanpesä
PERINTEINEN

 
4+2

Kaksi 
makuu- 

huonetta



9291 |  2 mh 2 mh  |  3 mh  |  

69. Ylläskuru A2 ja B1

Tilava ja hyvin varusteltu, autokatoksella kytketty höylä-
hirsinen paritalo Äkäslompolon keskustan tuntumassa. 

MATKAA LÄHIMPÄÄN ravintolaan 300 m. Kaksi kahden makuu- 
huoneen huoneistoa.

”Saavuimme ties monettako kertaa tänne 
Ylläksen upeisiin maisemiin. Ohjelmassa 
oli kalastusta, marjastusta, uintia ja pati-
kointia. Juho sai Kesänkijärvestä komean 
kirjolohen josta tehtiin kalasoppaa.  
Juhlimme myös Veeran nimipäiviä.”  

Vieraskirjaan elokuussa 2010
 

4+2
 

70. Rokuli

Avara kelohonkamökki lähellä Äkäslompolon keskustaa. 

ERITTÄIN TILAVA tupa ja keittiö. Luonnonkivitakka. Parvelle jyrkät portaat. 
Remontoitu vuonna 2015. Matkaa lähimpään ravintolaan 400 m. Ylläksen  
ensimmäisiä kelomajoja. Kaksi makuuhuonetta.

”Hei sinä, kuka tätä luetkin. Olemme 
olleet täällä ennenkin, ja pidimme tästä 
niin paljon, että tulimme uudestaan. 
 I ♥ Rokuli !!! Tulemme Helsingistä,  
ja ilves katonrajassa on SÖPÖ.  
(Ristimme sen Illuksi.)  

Vieraskirjaan maaliskuussa 2006

 
6

3 mh  |  

75. Kiulunkolo

Avara, kelohonkainen mökki kylän tuntumassa Nilivaaran alueella.

HYVÄT ULKOILUMAASTOT lähellä. Matkaa palveluihin 1 km. Hiihtoladut aivan 
vieressä. Ylläksen ensimmäisiä perinteisiä kelomajoja. Kaksi makuuhuonetta.

”Tultiin Kiulunkoloon näyttämään Aust-
ralian vieraille Lappia ja Yllästä. On ollut 
hieno viikko, on hiihdetty, lasketeltu ja 
kokeiltu lumilautaa. Kelkkailtiin ja käytiin 
lumikylässä. Pari poroakin tuli vastaan. 
Aivan ihana, tilava mökki. Kun täältä  
lähtee takas etelään, tulle kyllä Yllästä 
ikävä. Hyviä muistoja jää paljon.”

Vieraskirjaan tammikuussa 2012

 
4+2

 

78. Kuermaja A ja B

Viihtyisä, höylähirsinen mökki rauhallisella alueella  
Kuerin rinteessä, lähellä hyviä ulkoilumaastoja. 

PALVELUIHIN MATKAA 1,5 km. Kaksi makuuhuonetta.  
Vuodenaikakohde, kaamos ja revontulet.

”Täydellinen talvilomaviikko Lapin 
läänissä! Ihanat ilmat, maisemat, ladut, 
rinteet ja mökki!! Tämä oli perheemme 
toinen reissu Lappiin ja eikun lapinhul-
luus lisääntyy. Kiitollisuudessa muiste-
lemme kotona reissuamme ja suosittelen 
kaikille varsinkin tätä mökkiä.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2001

 
4 OMA RAUHA

 
PERINTEINENLÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN PERINTEINEN

Kaksi 
makuu- 

huonetta
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LÄHELLÄ
  

MODERNI
  

Höylähirsinen paritalo upealla tunturinäköalalla.

KOHDE ON HYVIN VARUSTELTU ja kauniisti sisustettu. 
Erityisesti tilava parvi sekä moderni saunaosasto takaavat 
viihtyisän loman. Käytännöllinen sijainti kävelymatkan päässä 
palveluista ja hiihtolatujen tuntumassa. Lapsille matkasänky 
ja syöttötuoli vakiovarusteena sekä sekä OBH Nordica selän 
hierontatyyny. Myös lemmikkieläimet tervetulleita!

86. Grandimaja B
   

4+2

82. Äkäsakka A1

Pyöröhirsinen, kodikas paritalohuoneisto keskustan 
tuntumassa. Rauhallinen sijanti Peltotievan  
alueella, lähellä latuja. 

TUNNELMAA LUOMASSA takka, jonka äärellä on mukava 
rentoutua päivän hiihtojen jälkeen.

 
3

88. Hillankukka Pieni

Viihtyisä ja hyvin varusteltu keloparitalohuoneisto  
Ylläksen parhaimmilla paikoilla, lähellä palveluita. 

TILAVA JA KORKEA PARVI. Jaettu suksienhuoltohuone. Soveltuu hyvin  
pienille ryhmille, perheille sekä yrityskäyttöön. Kuusi huoneistoa, samalla  
isolla tontilla myös 3 isoa Hillankukkaa. Kaksi makuuhuonetta.

”We had a very good, special week in 
Lapland. And on the last day we saw the 
Northern Light! People in Destination 
Lapland were very kind, the excursions 
perfect! Lots of beautiful memories.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2013

      
4+2

Kesämatkailijoiden suosikki. Tunturimaisemia 
rakastavan unelmakohde Äkäslompolojärven  
rannalla, hiihtoladuille pääsee suoraan pihasta.

LAUTARAKENTEINEN, VIIHTYISÄ yksittäinen mökki 
ihastuttavalla paikalla, aivan järven rannalla, kävelymatkan 
päässä keskustasta. Kaksi ikkunallista parvea tuovat lisätilaa 
mökkiin. Oma laituri ja yhtiöllä soutuvene. Kaksi makuuhuo-
netta. Upea tunturimaisema.

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalo- 
huoneisto palvelujen ja ulkoilumaastojen  
lähellä. 

VALMISTUNUT LOKAKUUSSA 2008. Kauppaan matkaa 
800 m, Hotelli Ylläskaltioon 250 m ja ladulle 200 m. Kaksi 
makuuhuonetta ja parvi.

Lautarakenteisesta mökistä avautuvat upeat  
maisemat. Yhdellä silmäyksellä voit nähdä  
Äkäslompolojärven ja kuusi tunturia. 

JÄRVELLE JA LADULLE on matkaa parikymmentä metriä 
ja kylän palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Uimaan pääsee 
omalta laiturilta ja yhtiöllä on myös soutuvene asukkaiden  
käytössä. Kaksi makuuhuonetta. Upea tunturimaisema.

92. Lilliputti, Riekko

97. Sapara I B5 ja I D13

92. Lilliputti, Kiiruna
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4LÄHELLÄ

  
PERINTEINENLÄHELLÄ

  
PERINTEINEN

LÄHELLÄ
  

PERINTEINEN

LÄHELLÄ
  

PERINTEINEN

138. Ylläs Näkyy 11–13

Komea perinteinen kelohonkamökki rau-
hallisella paikalla Kuertunturin kupeessa. 

HYVÄ VARUSTELUTASO ja lyhyt matka laduille ja 
skibussille. Kaksi tunnelmallista luonnonkivitakkaa. 
Kaksi makuuhuonetta. Upea näkymä Yllästunturille.

 
4+2 OMA RAUHA

 
PERINTEINEN

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

Kaksi 
makuu- 

huonetta
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98. Marskinlehto

Laadukas, yksittäinen höylähirsimökki Myllylehdon 
alueella Äkäsjoen läheisyydessä. 

VALMISTUNUT HELMIKUUSSA 2009. Hyvä varustelutaso,  
mm. kaksi taulutelevisiota. Kaksi makuuhuonetta.

”Mukava syksyinen viikko. Täyden 
kympin mökki, hyvällä paikalla. Patikoitu, 
saunottu ja taas patikoitu. Viikko kului 
nopsasti nyt nokka kohti etelää ja arkista 
aherrusta.” 

Vieraskirjaan syyskuussa 2010

101. Äkäsmylly I

Laadukkaasti rakennettu ja hyvin varusteltu, vuonna 2010  
valmistunut yksittäinen talo Myllylehdon alueella. 

LÄHISTÖLTÄ LÖYTYVÄT niin hyvät ulkoilumaastot kuin keskustan  
palvelutkin. Kaksi makuuhuonetta. 

”Kiitos ihanasta lomasta Äkäslompolossa! 
Mökki oli todella hyvällä paikalla, hyvin 
varusteltu ja erittäin viihtyisä. 3-vuotias 
Oona-tyttäremme piti mökistä niin paljon, 
että olisi viihtynyt sisätiloissa vaikka 
kokko viikon! Tänne tullaan uudestaan! 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2015
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99. Lomalehto A ja B

Hyvin varusteltu, lämpöhirsinen Lappli-paritalo uudella  
Myllylehdon alueella, palvelujen läheisyydessä. Äkäsjoki  
virtaa kivenheiton päässä. 

VALMISTUNUT KEVÄÄLLÄ 2009. Mökissä 2 tv:tä sekä vakiovarusteena 
potkukelkka, pyörä ja lastensänky. Kaksi makuuhuonetta.

”Vietimme täällä ihanan lomaviikon.  
Patikoimme joka päivä ihanissa tunturi- 
maisemissa. Kelit suosivat meitä, oli 
aurinkoista ja lämmintä. Pirunkurun ja 
Ylläksen nousut olivat parasta antia, 
mutta muut tunturikierrokset olivat  
myös mahtavia. Näimme poroja ja  
kuukkeleita. ”Mökki” oli todella hieno  
ja viihtyisä :-).” 

Vieraskirjaan syyskuussa 2014
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100. Äkäsmylly A ja B

Viihtyisä ja hyvin varusteltu paritalohuoneisto Äkäsjoen lähei-
syydessä luonnon keskellä, mutta kuitenkin keskellä kylää.

VALAISTU LATU ja keskusta palveluineen ovat kävelymatkan päässä.  
Suksienvoitelutila, kaksi terassia. Ilta-aurinkoon loistava näkymä.  
Valmistunut tammikuussa 2010. Kaksi makuuhuonetta. 

”Oli hieno Juhannuksen aika täällä Äkäs-
lompolossa. Säät suosi koko ajan, oli hyvät 
patikointisäät ja hauska juhannustanssit. 
Mökki oli erittäin upea!” 

Vieraskirjaan kesäkuussa 2010
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152. Penninkulma A

Mukava höylähirsinen paritalohuoneisto  
Peltotievassa kylän palvelujen tuntumassa. 

TOIMIVA HUONERATKAISU. Skibussille matkaa 600 m ja  
lähimpään ravintolaan 600 m. Kaksi makuuhuonetta.

”Kerrassaan ihana viikko Äkäslompolossa 
takana. Hiihtolomalla olemme ehtineet 
lasketella, hiihtää, viettää syntymä- 
päiviä, viettää laatuaikaa toistemme ja  
ystäviemme kanssa, reippailla ulkona, 
pelailla pelejä ja paljon muuta. Moottori- 
kelkkasafarillekkin osallistuimme ja kaikilla 
oli todella kivaa! Saunassakin tuli käytyä 
useampaan otteeseen, kun aikaa oli  
reilusti.”  

Vieraskirjaan maaliskuussa 2013
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140. Lumipolku

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelohonkainen rivitalohuoneisto 
aivan kylän keskustan palveluiden lähellä Tunturitien varressa. 

MATKAA HIIHTOLADUILLE 50 m ja lähimpään ravintolaan 500 m.  
Useita kahden makuuhuoneen huoneistoja (qr-koodi: Lumipolku A 1).

”Ihanat ilmat. Upea mökki. Kiitos.  
Aslakkia ei löytynyt.  
T: Seitsemän viisasta ”neitsyttä”. 

Vieraskirjaan syyskuussa 2009
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121. Rautumaja

Viihtyisä ja tasokas, hyvin varusteltu höylähirsimökki  
rauhallisella alueella Ristimellassa. 

VALMISTUNUT VUONNA 2008. Kaksi makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, syksy 
ja talvikaamos, revontulet. Asukkaiden käytössä pyöriä, pulkkia ja potkukelkka.

”Tässä istumme räiskyvän takkatulen 
ääressä ja nautimme  viimeisestä illasta. 
Kuuntelemme hiljaisuuden ääntä…”

Vieraskirjaan lokakuussa 2010  
4+2

OMA RAUHA
 

PERINTEINEN

147. Villa Armas 155. Teerentie

Vuonna 2002 valmistunut, viihtyisä hirsiparitalo 
aivan Äkäslompolon keskustassa, Äkäshotellin 
vieressä. 

LADUT LÄHTEVÄT pihasta, kauppaan matkaa 800 m.  
Kaksi makuuhuonetta. Useita paritaloasuntoja (qr-koodi:  
Villa Armas as 30)

Viihtyisät ja hyvin varustellut kelorivitalohuo- 
neistot sijaitsevat rauhallisella Kaulavaaran 
alueella lähellä palveluja.

LÄHIMPÄÄN HOTELLIIN Ylläskaltioon matkaa 500 m, 
kauppaan 1,1 km, hiihtoladut vieressä. Iso täyskorkea parvi, 
jossa myös erillinen wc. Useita huoneistoja, joissa kaksi 
makuuhuonetta. Laajakaistaliittymä taloissa A–C. Useampi 
huoneisto (qr-koodi: Teerentie A1).
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159. Valtaus
163. Hiprakka

160. Kontti

Vuonna 2008 valmistunut, kauniisti sisustettu höylähirsinen mökki. 

SIJAITSEE RAUHALLISELLA ALUEELLA Kaulavaarassa, hyvien ulkoilumaas-
tojen läheisyydessä. Mökissä lapsivarustus: matkasänky, syöttötuoli, potta, 
lapsiportit portaiden ylä-ja alapäässä sekä parvella perheen pienimmille oma 
leikkinurkkaus. Asukkaiden käytössä on myös 2 kpl potkukelkkoja sekä pulkkia ja 
liukureita. Kaksi makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, syksy.

Kodikas ja avara pyöröhirsinen mökki Kaulavaarassa, 
luonnon helmassa ja palveluiden lähellä. 

HYVIEN ULKOILUMAASTOJEN läheisyydessä ja vieressä valaistu hiihtolatu.  
Kaksi makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, syksy.

Viihtyisä yksittäinen hirsimökki Kaulavaarassa. 

LUONNONKAUNIS, RAUHALLINEN SIJAINTI joen ja latujen läheisyydessä.  
Kaksi makuuhuonetta. Ympäristöystävällinen kohde, mökissä maalämpö.  
Vuodenaikakohde, syksy ja kevät.

”Oli kaunis keskiviikkopäivä, ko Martta 
kurvas boxerilla pihhaan. Noora, Erika ja 
Martta teki tortilloja, kävi kiesittelemässä 
Maisematietä ja joi glögiä. Tämän jälkheen 
Martta poistu kämpästä. Erika ja Noora 
lämmitti saunan ja katto huonoa elokuvvaa. 
Torstaina E & N käveli Kellokhaaseen,  
Kesängille ja kauphaan (23 km!!!). Illalla 
lämpes sauna ja ne katto hyvän elokuvan. 
Perjantaina pakkaus ja kothiin lähtö! Kiitos 
aivan hulppean huikeasta mökistä!”

Vieraskirjaan lokakuussa 2014

”Kuusi hiihtäjänuorukaista Raumalta, 
keski-ikä 59,1 vuotta. Hiihdimme yhteensä 
noin 1100 km, parketilla vähän vähemmän. 
Hurjimmat nousivat Pirunkurun. Useampi- 
kin tunturinlaki katsastettiin. Olosuhteet 
pääosin ihanteelliset, luistoa ja pitoa riitti.”

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014

”Hieno viikko, aurinko paistoi, hiki tuli. 
Mökki oli upea. Huomenna lähtö kohti 
Etelä-Pohjanmaata. Mukavaa on ollut  
ja naurettu on.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014
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166. Koskelo

Tasokas ja kodikas hirsimökki Kaulavaarassa,  
lähellä hyviä ulkoilumaastoja. 

MATKAA LÄHIMPÄÄN ravintolaan 700 m, ladulle 100 m,  
kauppaan 1,5 km. Kaksi makuuhuonetta. 

”What a beautiful country, what a friendly 
people and what a lot of snow and darkness 
(already from 3 pm onwards). It’s been  
a very special experience and your cosy, 
warm house made us feel very welcome!!”

Vieraskirjaan joulukuussa 2014
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169. Hanhenpesä 173. Ylläskopo

170. Hillankukka

Viihtyisä, hyvin varusteltu höylähirsinen mökki  
Kaulavaarassa, hyvien ulkoilumaastojen läheisyydessä. 

ERILLINEN vaatteidenkuivaushuone. Matkaa lähimpään  
ravintolaan 500 m. Kaksi makuuhuonetta. 

Ylläskopo on korkeatasoinen lämpöhirsinen paritalomökki 
rauhallisella paikalla Äkäslompolossa, latuverkon välittömässä 
läheisyydessä. 

VALMISTUNUT Helmikuussa 2008. Kaksi makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, 
kevät, kesä, syksy, talvi, kaamos, revontulet. Kaksi paritalomökkiä  
(qr-koodit: Ylläskopo A ja B)

Kodikas kelomökki Äkäslompolon Nilivaarassa. 

MÖKKI SIJAITSEE tien päässä, mistä pääsee suoraan hiihtoladuille.  
Pihalla kota (yhteiskäyttö naapurin kanssa). Palveluihin matkaa n. 2 km.

”Oli tämä hieno talo, hyvin takassakin 
puut palo. Tultihin Alavurelta tänne 
Ylläkselle mökkeilemähän. Viikko  
ollahan lasketeltu ja hiihretty. Isoot  
on mäet Pohojanmaan pojille, mutta 
kaikki laskettihin ja monesti illalla  
ollaan saunottu ja paistettu makkaroota.” 

Vieraskirjaan helmikuussa 2004

”Toista kertaa tässä upeassa lomatalo-
ssa. Parempaa majoitusta ei voi toivoa! 
Hiihtoa, laskettelua yhdessä olosta 
nautiskelua. Elämän kohokohtia!”

Vieraskirjaan huhtikuussa 2015

”Ja ketkäs täällä taas… käytiinhän sitä 
toki välillä etelässäkin, mutta… ei voi 
mitään… Ylläs ja Hillankukka vetää 
puoleensa. Minnalla kiireinen viikko 
harmonikkaleirillä ja konserteissa. Poroja 
todella paljon, metso naapurissa, kettu 
ikkunan alla…” 

Vieraskirjaan heinäkuussa 2006
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174. Ylläs-Usva

Hienolla paikalla, Kesängin ja Yllästunturin läheisyydessä  
sijaitseva yksittäinen mökki, jonka pihasta pääsee suoraan 
hiihtoladuille ja patikointireiteille. 

ALAKERRASSA KAKSI MAKUUHUONETTA, tupakeittiö sekä wc ja sauna- 
tilat, yläkerrassa lisää nukkumatilaa sekä erillinen wc. Pihassa autokatos ja  
lämmitettävä varasto joka soveltuu esim. suksien voiteluun. Rauhallinen 
sijainti tien päässä. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy, talvi, revontulet. 
Kolme yksittäistä mökkiä (qr-koodi: Ylläs-Usva 2).

”Again a wonderful week in Lapland. 
Much of snow, beautiful twilight. Wish 
to stay forever in this lovely cabin with 
the great view over the fjell. See you 
soon, Usva 2, again. Kiitos Suomi.” 

Vieraskirjaan tammikuussa 2015
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177. SuoVilla 1 ja 2 178. Reporanka Iso

179. Revontuli 3

Erinomaisella paikalla Äkäslompolojärven läheisyydessä  
Nilivaarassa, hyvällä maulla sisustettu, korkeatasoinen  
höylähirsinen paritalohuoneisto. 

KORKEA YLÄKERTA TUNTURINÄKYMIN. Ladut ja skibussi lähellä. Äkäs- 
hotelliin matkaa 800 m ja kauppaan 1,5 km. Laajakaistaliittymä, vene rannassa. 
Kesäasiakkaiden ja keskieurooppalaisten suosiossa. Kaksi makuuhuonetta. 
Vuodenaikakohde, kesä, mökki järven rannassa.

Tasokas ja viihtyisä höylähirsinen paritalohuoneisto  
Röhkömukassa, aivan kylän palvelujen tuntumassa.

MATKAA skibussille 50 m, Äkäshotelliin 800 m, rinteisiin 2,5 km.  
Laajakaistaliittymä. Laatutekstiilit ja -astiasto. Kaksi makuuhuonetta.

Tunnelmallinen ja viihtyisä kelomökki Nilivaaran alueella, 
lähellä ulkoilumaastoja. 

ÄKÄSHOTELLILLE MATKAA n. 1 km, skibussin pysäkille n. 150 m. 
Makuuhuoneissa 120 cm leveät sängyt ja parvella runkopatjat. Pihassa grilli-
katos. Makuuhuoneesta käynti lasitetulle terassille. Kaksi makuuhuonetta.

”Mökki on fiini ja hyvi rakennet, vessoiki 
oikken kaksin kappalei ja hiano suksi-
huoane/klapivajaki on präkätty. Paino 
putos larul ja lisääntys illal, ku päästi 
syämä Jounin Kaupa herkui. Iha itte 
ostetui.”

Vieraskirjaan helmikuussa 2008

”Jo kokeneet lapinkävijät taas täällä. 
Vaikea vetää rajaa kumpi on mukavam-
paa ”rinne” vai ”murtsikka”?? Komp-
romissina pitää harrastaa molempia! 
”Kettumökissä” on sitten mukava viettää 
iltoja reippaitten ulkoilupäivien jälkeen. 
Lunta riittää… ja Lapin tunnelmaa!” 

Vieraskirjaan helmikuussa 2005

”Leppoisaa on urbanisoituneen villi- 
ihmisen täällä olla. Villissä pohjolassa, 
ihanan viihtyisissä olosuhteissa pärjää 
vähän heikommillakin erätaidoilla  
varustettu.” 

Vieraskirjaan kesäkuussa 2005
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162. Rykimä

Hyvin varusteltu keloparitalohuoneisto sijaitsee 
Röhkömukan alaosassa, ulkoilumaastojen  
välittömässä läheisyydessä. 

KAUPPAAN MATKAA 1,6 km, laduille 100 m.  
Kaksi makuuhuonetta.
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148. Kesänki VII

Hyvin varustellut ja viihtyisät huoneistot kelo- 
rakenteisessa rivitalossa Nilivaaran alueella. 

LADUILLE MATKAA 100 m. Kaksi makuuhuonetta.
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197. Luppola A ja B

196. Rimimaja

Höylähirsinen erillismökki rauhallisella Kesänkijärven  
alueella hyvien ulkoilumaastojen lähellä. 

MÖKISSÄ ON MODERNI SISUSTUS, iso sauna ja kylpyhuone sekä tunturi-
näkymä. Pihalla grillikota A ja B mökin yhteiskäytössä. Kaksi makuuhuonetta. 
Ympäristöystävällinen mökki upealla tunturinäkymällä. Vuodenaikakohde, kevät, 
kesä, syksy, talvikaamos ja revontulet.

Kesällä 2008 valmistunut laadukas yksittäinen lamellihirsimökki.

OLOHUONEEN KORKEAT IKKUNAT tuovat avaruutta ja tarjoavat hienot 
tunturinäkymät. Sijainniltaan loistava etenkin perheelle tai pienelle ryhmälle, joka 
haluaa lomailla Äkäslompolon kylän keskeisellä paikalla, palvelujen ja ulkoilu-
maastojen läheisyydessä, mutta silti nauttia yksittäisen, omalla tontilla sijaitsevan 
mökin tuomasta rauhasta. Jokaisessa makuuhuoneessa on oma televisio ja 
yhdessä on myös DVD-soitin. Kaksi makuuhuonetta. Upea tunturinäkymä.

”Ihastuttava loma täällä Ylläksellä. Tämä 
mökki on toimiva ja mukava. Öisin on 
ollut pakkasta -27–29 astetta, mutta  
päivällä -7–10 astetta. Kaunista sekä 
aurinkoista. Eilen ja tänään on satanut 
lunta. Pikku-Eero 3 v nautti, kun pääsi 
vähän lumitöihin. Tänne kauniisiin 
tunturimaisemiin ja tähän mukavaan 
mökkiin voisi palata koska tahansa 
uudelleen.”  

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014

”Aivan ihana, aristokraattinen ”mökki”. 
Ruskaa katsomassa ja rouvashenkilön 
syntymäpäivää viettämässä täällä. 
Mökistä on päästy myös uloskin… 
Tänään 16 km lenkki. Ruskaa on katseltu 
ja makkaraa paistettiin nuotiolla.” 

Vieraskirjaan syyskuussa 2009

188. Pohjanpirtti

Viihtyisä, kansallispuiston välittömässä läheisyy-
dessä sijaitseva, laadukas, perinteinen, erittäin 
hyvistä materiaaleista rakennettu kelomaja. 

ALAKERRASSA KAKSI makuuhuonetta, yläkerrassa 3 kau-
niisti sisustettua alkovia, jotka tekevät tästä majasta perheelle 
mitä mieluisimman lomatukikohdan. Mökin asukkaiden  
käytössä potkukelkkoja sekä lasten pulkkia ja liukureita.
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191. Ylläsniesta  
   G18 ja H25

199. Äkäskristo

Viihtyisät kelohonkaiset rivitalohuoneistot  
Tunturitien tuntumassa, lähellä palveluita. 

TOIMIVAT TILAT LOMAILIJOILLE, jotka arvostavat hyvää  
varustelua ja siisteyttä. Hiihtoladuille 150 m, rinteeseen  
2,5 km, Äkäshotelli 600 m. Kaksi makuuhuonetta. 

Tasokkaat ja viihtyisät kelomökit rauhallisella 
alueella metsän siimeksessä Muoniontien varressa. 

MATKAA ÄKÄSLOMPOLOON 6 km, ravintolaan 4 km.  
Tilavassa olohuoneessa ruokapöytä kahdeksalle, takka ja 
hyvin varusteltu avokeittiö. Pohjakerroksessa saunaosas-
tolla takkahuone, pesuhuoneessa kaksi suihkua, lasikatettu 
veranta. Kaikkiaan 3 wc:tä. Erillinen suksivarasto. Useita  
kahden makuuhuoneen mökkejä. Vuodenaikakohde, kevät, 
kesä, syksy, talvi, kaamos, revontulet.
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Kodikas, kauniisti sisustettu, tunnelmallinen mökki 
rauhallisella alueella hiihtoladun läheisyydessä. 

TOIMIVA POHJARATKAISU, mm. saunatilojen yhteydessä  
erillinen kodinhoitohuone sekä makuuhuoneissa ja keittiössä 
paljon kaappi- ja säilytystilaa. Olohuoneessa näyttävä maisema- 
ikkuna ja kaunis takka. Vuodepaikat kuudelle hengelle, lisäksi 
lasten sänky ja parvella vuodesohva (120 cm leveä vuode).  
Hyvä lapsivarustelu (syöttötuoli ja matkasänky), joten tämä  
mökki sopii erityisen hyvin lapsiperheille.
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210. Menninkäinen 
   ja Päivänsäde

201. Hanhikaltio 2000-luvun loma-asumisen laatua paritalossa,  
aivan Isometsän nousun vieressä. 

TERASSILTA VOIT IHAILLA niin keskiyön aurinkoa kuin revontulten loimua  
kaamoksen sinessä. Portailta muutama lykkäys – olet Ylläksen huippuladuilla. 
Ainutlaatuinen lomakoti sinulle, joka haluat täydellisesti irti arjesta, viihtyisästi  
ja laadukkaasti. Terassilla palju, joka on vieraiden itse lämmitettävissä max  
2–3 krt/vko. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy, ulkoilu- ja hiihtoreitit vieressä.

Viihtyisä, hyvin varusteltu höylähirsinen mökki 
Kaulavaarassa, ulkoilumaastojen läheisyydessä. 

TOTEUTETTU puusepän hyvällä maulla ja laadulla. Matkaa 
lähimpään ravintolaan 500 m. Kaksi makuuhuonetta.

”Ei olis voinut olla parempaa päätöstä 
urheilullisen päivän jälkeen kuin nauttia 
paljun lämmöstä yömyöhään asti!”

Vieraskirjaan huhtikuussa 2015

”Mukava viikkomme tässä ihanan täy-
dellisessä mökissä on päättymässä. Yli 
25-vuoden Lapissa käymieni lukuisten 
viikkojen jälkeen en ole koskaan asunut 
näin upeassa ja täydellisesti varustellussa 
mökissä. Täältä ei puuttunut mitään, 
eikä löytynyt ainoatakaan epäkohtaa! 
Olemme täydellisen tyytyväisiä!!”

Vieraskirjaan syyskuussa 2008

205. Arctic Dreams,  
Kopara D16

Kolmikerroksinen paritalo monipuolisten  
ulkoilumaastojen läheisyydessä. 

TÄSSÄ TASOKKAASSA mökissä on lapsivarustus ja kellari-
kerroksessa tilat ulkoiluvälineille. Vuokraan sisältyy liinavaat-
teet. Vakiovarusteena vetoahkiot, rattikelkat, lastenrattaat, 
kävelysauvat ja lasten kantorinkat. Ympäristöystävällinen 
mökki.

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalohuoneisto 
palvelujen tuntumassa, lähellä Äkäshotellia.

KOLMEN TUNTURIN näköala. Parvella erillinen wc.  
Käytössänne on suksien huoltotilat sekä autopaikka  
lämpöpistokkeella.
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211. Lompholo A ja B

213. Velhotar 7 F 13

Yllästunturin juurella, talvella 2012 valmistunut, kodikas ja 
hyvin varusteltu loma-asunto neljän huoneiston lämpöhirsi-
rakenteisessa talossa.

SOVELTUU LOMATUKIKOHDAKSI NIIN laskettelijalle kuin murtomaahiih-
täjällekin. Kaunis ja rauhallinen sijainti latujen lähellä. Kaksi makuuhuonetta. 
Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy, ulkoilu- ja hiihtoreitit vieressä.

”Kaksi upeaa lomaviikkoa taas takana 
päin. Paljon on hiihdetty ja lumiken-
käilty sekä nautittu Äkäksen mukavista 
palveluista. Oltiinpa mukana tekemässä 
historiaakin, kantaesityksen sai laulu 
nimeltä Hullun laulu. Tapaamme jälleen 
jonkin ajan kuluttua.” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2013

 
4 PERINTEINEN

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

Kaksi 
makuu- 

huonetta
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214. Usvapirtti A

Viihtyisä ja hyvin varusteltu lämpöhirsinen, 2012 valmistunut 
paritalohuoneisto Maahisen alueella Äkäslompolossa. 

LOISTAVA SIJAINTI niin laskettelijalle kuin murtomaahiihtäjällekin, valaistu 
latu ja ulkoilureitti aivan vieressä. Avara tupakeittiö sekä 2 mh, joissa tilaa  
lapsen matkasängylle. Tilava parvi, 2 autopaikkaa, suksienhuoltohuone. Mökin  
terassilta näet niin keskiyön auringon, Pallaksen ääriviivat kuin pohjoisen  
taivaan revontulet. Kaksi makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, 
syksy, ulkoilu- ja hiihtoreitit vieressä.

”Kaunis aurinkoinen viikko, vain yhtenä 
päivänä lumisadetta. Lukemattomia 
hiihtokilometrejä. Monet latukahvilat  
tuli kierrettyä, mukavaa oli. Joutsenia 
4 kpl nähtiin heti ensimmäisenä hiihto- 
päivänä, siinä riitti ihmettelemistä. 
Mökin sauna oli tosi hyvä ja mökki 
hyvällä paikalla. Kiitos!”

Vieraskirjaan maaliskuussa 2015

400. Ylläs Länsiraja

Todella kauniisti sisustettu, moderni yksittäinen 
mökki Ylläsjärven Palovaarassa. 

MONIPUOLINEN JA KORKEA VARUSTELUTASO. Murto-
maahiihtoladut lähellä ja suksien huoltaminenkin käy helposti 
lämpimässä varastotilassa, missä on myös suksienhuoltoteline. 
Tupakeittiön isoista ikkunoista avautuu kaunis maisema Ylläs-
tunturiin päin. Tässä mökissä jokainen yksityiskohta on tarkkaan 
harkittu, tervetuloa viihtymään!

Vuonna 2015 valmistunut, modern,i lapsivarusteltu 
huoneisto Ylläsjärvellä Maisematien varrella. 

SKI-INN KOHDE –pihaan voi laskea suoraan rinteistä.  
Ihanteellinen lomamökki myös murtomaahiihtäjille. Valaistu 
lämpölatu kulkee mökin vierestä ja käytössä on suksien- 
huoltotila. Suuri maisemaikkuna tunturiin. Parvelle loivat  
portaat, portit ylä- ja alapäässä, seisomakorkeus. Kysy  
etukäteen kohteeseen kuuluvia edullisia hissilippuja.

   
6
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8 MODERNIMODERNI

301. Villa Kaarnikka
PERINTEINEN

216. Lomakelo C12

Upea 2013 lopulla valmistunut kelorivitalo  
komeissa maisemissa. 

HUONEISTO ON HYVIN varusteltu ja laadukkaaasti sisustettu. 
Isometsän nousu kulkee vierestä, hiihtäjän unelma! Taloyhtiössä 
lämmin suksienhuoltotila ja laduille pääset melkein ovelta. 
Lasketturinteet ja palvelut myös lähellä.

   
4+2 PERINTEINEN

Viihtyisä ja hyvin varusteltu lämpöhirsinen,  
2011 valmistunut lomarakennus Maahisen 
alueella Äkäslompolossa. 

VALAISTU LATU ja ulkoilureitti aivan vieressä. Tilavalla  
25 m² parvella televisionkatselutila ja oma wc. Suksien-
hoidolle paikka erillisessä lämmitetyssä varastossa. Kaksi 
makuuhuonetta. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy.

 
8 MODERNI

212. Usvarinne 10

Kaksi 
makuu- 

huonetta
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YKSI 
MAKUUHUONE

Pieni mökki sopii perheen talviloman tai romanttisen  
yhdessäolon majoitusvaihtoehdoksi. Avara olohuone  
yhdistettynä keittiöön, yksi makuuhuone ja kätevä  

parvi – kotoisa lomanviettopaikka 2-4 henkilölle.
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47. Joika 1

52. Kuerkammi 5

Syksyllä 2011 valmistunut tyylikäs  
loma-asunto massiivihirrestä. 

MODERNI KEITTIÖ ja kylpyhuone.  
Sauna kelosisustuksella. Yksi makuuhuone. 

Viihtyisä, kelohonkainen mökki sijaitsee  
Kaupinjärvellä, lähellä ulkoilumaastoja. 

YMPÄRISTÖ ON RAUHALLISTA männikkömetsää hyvine marja- 
maastoineen. Palveluihin matkaa noin 3 km, rinteisiin 6 km. Parvelle jyrkät 
portaat. Yksi makuuhuone. Vuodenaikakohde, kaamos ja revontulet.

”Thanks to our hosts, who prepared the 
hut so well for us! It was amazing to 
come to Kuerkammi 5 and find the hut 
already comfortably warm on Saturday 
evening! Probably we’ll come back in 
winter once!”

Vieraskirjaan elokuussa 2012

45. Naavapirtti A ja B

52. Kuerkammi 656. Kukasrakka 51. Tunturitieva 1

Vuonna 2014 valmistunut, höylähirsinen  
paritalohuoneisto hyvällä sijainnilla,  
kävelymatkan päässä palveluista. 

KAUNIS HARMONINEN sisustus takaa viihtyvyyden.  
Hiihtäjiä varten hyvä suksienhuoltotila.

Viihtyisä, kelohonkainen, kauniilla Lapin taiteella 
sisustettu yksittäinen mökki Kaupinjärvellä, lähellä 
ulkoilumaastoja. 

YMPÄRISTÖ ON RAUHALLISTA männikkömetsää. Palveluihin 
matkaa noin 3 km, rinteisiin 6 km. Parvelle jyrkät portaat. Mökissä 
kaunis luonnonkivitakka! Vuodenaikakohde, kaamos ja revontulet.

Viihtyisät, hyvin varustellut kelorivitalohuoneistot 
Äkäslompolon keskustan tuntumassa. 

MATKAA PALVELUIHIN 400 metriä. Useita yhden makuu-
huoneen huoneistoja. Kolme huoneistoa (qr-koodi: Kukas-
rakka A3)

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalo- 
huoneisto Äkäslompolon keskustan tuntu- 
massa, lähellä latuja, Tunturitien varressa. 

MATKAA LÄHIMPÄÄN hotelliin 700 metriä.  
Yksi makuuhuone.
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44. Äimänkäki

Viihtyisä, kauniisti vaaleilla sävyillä sisustettu, 
yksittäinen, höylähirsinen mökki Kuertunturin 
alarinteessä Kaupinjärvellä.

YMPÄRISTÖ ON RAUHALLISTA männikkömetsää, ulkoilu-
maastot lähellä. Palveluihin matkaa noin 2,5 km. Tunnelmalli-
nen tummaksi petsattu sauna, suihkutilassa poreamme.

 
2+2 OMA RAUHA

 
PERINTEINEN

Yksi 
makuu- 
huone
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Yksi 
makuu-
huone

57. Musko

58. Ylläskieppi

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalohuoneisto Äkäs- 
lompolon keskustan tuntumassa, Tunturitien varressa.  
Useampia huoneistoja (qr-koodi: Musko I as 1).

MATKAA LÄHIMPÄÄN hotelliin 700 metriä. Yksi makuuhuone ja parvi.

Avara, höylähirsinen paritalohuoneisto lähellä ulkoilumaastoja, 
Röhkömukan alueella. Rauhallinen sijainti. 

PARVELLE ON jyrkät portaat. Matkaa palveluihin 1,5 km. Lämmin suksienhuolto-
tila. Useita huoneistoja, keskieurooppalaisten suosiossa. Viisi paritalohuoneistoa, 
joista Ylläskieppi Nunas (qr-koodi) on remontoitu ja sisustus uusittu vuonna 2011. 
Yksi makuuhuone. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy, talvi, kaamos, revontulet.

”We arrived late due to delay at Gatwick. 
So our first impression of Lapland 
was at night. We have never known 
a landscape look so beautiful day and 
night! My wife has had a constant smile 
on her face since we arrived (not my 
doing). The cabin is fantastic, log fire is 
more entertaining than the T.V.”

Vieraskirjaan maaliskuussa 2007

”Mukava ja hyvin varusteltu mökki. 
Kahden perheen voimin rentouduttu ja 
nautittu toistemme seurasta. Lapsista 
Gondoli-ajelu ja kylpylä taisivat olla  
parhaita… vaikka viihtyivätpä nuo  
loistavasti tuossa pihan keinussa ja 
marjoja kerätenkin.” 

Vieraskirjaan syyskuussa 2013

63. Hil-Lak-Ka  
    as 2 ja 3

67. Aamurusko/ 
Jämätie 2 B

66. Harppa Pieni 
    A2, C7 ja D8

68. Aakenus A ja B

Keväällä 2011 valmistunut viihtyisä loma- 
huoneisto keskellä Äkäslompolon kylää. 

TÄMÄ HUONEISTO tarjoaa mukavat puitteet lomalaisille, 
jotka arvostavat sijaintia keskellä palveluita sekä latuja.  
Yksi makuuhuone.

Kaunis, yksittäinen kesällä 2015 valmistunut 
moderni mökki suositulla Nilivaaran alueella, 
lähellä järveä ja latuja. 

HYVÄ VARUSTELUTASO ja tilava parvi kahdella vuoteella. 
Yksi makuuhuone.

MUKAVA, KODIKAS ja hyvin varusteltu pyöröhirsinen pari- 
talohuoneisto rauhallisella alueella Nilivaarassa, ulkoilureittien 
läheisyydessä. Yksi makuuhuone. 

Viihtyisä paritalohuoneisto lähellä kylän  
palveluita. Ikkunasta ja terassilta näkyy  
Äkäslompolojärvi.

LADUT JA PATIKKAREITIT kulkevat mökin lähellä.  
Parvelle jyrkät portaat. Huoneisto pintaremontoitu 2015.
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73. Myllykaltio 363 75. Pikkukolo

Viihtyisä, höylähirsinen paritalohuoneisto  
Äkäslompolon palvelujen lähellä, Ylläskaltion 
hotellikeskuksen tuntumassa. 

HUONEISTOSSA TILAVA tupa ja parvi. Parvelle jyrkät 
portaat. Mökin sisustus ja kodinkoneet uusittu keväällä 2015. 
Matkaa skibussille 350 m. Ladut lähtevät melkein pihasta. 
Yksi makuuhuone.

Kodikas, kelohonkainen mökki aivan  
kylän tuntumassa Nilivaaran alueella. 

LÄHELLÄ HYVIÄ ULKOILUMAASTOJA. Palveluihin matkaa 
1 km. Hiihtoladuille 100 m. Yksi makuuhuone. Vuodenaika-
kohde, kevät, kesä, syksy, talvi, kaamos ja revontulet.

 
2+2

 
3LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN PERINTEINEN 79. Ylläslumi 13 A ja B

Kodikas ja siisti, kelorakenteinen paritalohuoneisto kauniilla 
paikalla, Äkäslompolojärven läheisyydessä Nilivaarassa.  
Ulkoilureitit aivan vieressä. 

KEITTIÖTILASSA BAARIPÖYTÄ. Parvelle jyrkät portaat. Yksi makuuhuone.

”Uusi vuosi vaihtui kylätapahtumassa ja 
saatiin kuin saatiinkin oma paperilyhty 
nousemaan 2000 muun lyhdyn joukkoon. 
Mukava talviviikko, mökki hyvä ja toimiva. 
Tullaan varmasti uudestaankin. Kiitos!” 

Vieraskirjaan tammikuussa 2014

 
2+2 PERINTEINEN

68. Kellos, Kesänki, Kukas

Viihtyisä keloparitalohuoneisto kauniilla paikalla  
Äkäslompolojärven tuntumassa ja lähellä kylän palveluja. 

LADUILLE PÄÄSEE suoraan pihasta. Yksi makuuhuone, portaiden  
kautta kulku parvelle, jossa lisää nukkumatilaa.

”Olipa ihanaa tulla Hesan mustasta 
maisemasta tänne Lapin satumaahan. 
Tanssittu varpaat tunnottomaksi ja  
laulettu ääni käheäksi, minä kun en 
malta olla ladullakaan laulamatta.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2005

 
2+2 PERINTEINEN
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Viihtyisä, kelohonkainen lomahuoneisto rauhalli-
sella paikalla Äkäslompolossa, Kesänkijärventiellä. 

SISUSTUS TÄYSIN uusittu kesällä 2010. Yksi makuuhuone.

77. Kesänkiylläs Iso
PERINTEINEN

76. Jäkälärinne

Joulukuussa 2015 valmistunut tyylikäs, valoisa  
ja kauniisti sisustettu yksittäinen mökki Nili- 
vaarassa, Äkäslompolon keskustan tuntumassa.

HYVÄT YHTEYDET kauppoihin ja ski-bussille.  
Laduille pääsee lähes pihasta, järvelle matkaa 300 m.  
Kaunis tunturinäköala. 

 
2+2 MODERNI

Yksi 
makuu- 
huone
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83. Nallenpesä

84. Velhonkuru I–II

Kodikas, höylähirsinen paritalohuoneisto  
rauhallisella alueella Nilivaarassa. 

AVARAT TILAT ja kunnon parvi tekevät asumisen miellyttäväksi.  
Parvelle jyrkät portaat. Matkaa palveluihin 2,5 km. Yksi makuuhuone.

Höylähirsinen, valoisa paritalo rauhallisella Peltotievan alueella. 

KOHDE ON hyvin varusteltu ja kauniisti sisustettu. Erityisesti tilava parvi sekä 
moderni saunaosasto takaavat viihtyisän loman. Käytännöllinen sijainti kävely- 
matkan päässä palveluista ja hiihtolatujen tuntumassa. Lapsille matkasänky 
ja syöttötuoli vakiovarusteena sekä sekä OBH Nordica selän hierontatyyny. 
Myös lemmikkieläimet tervetulleita!

Höylähirsinen, siisti ja kodikas rivitalohuoneisto  
Äkäslompolon keskustassa Suvitiellä, lähellä palveluja. 

HYVÄ varustelutaso. Parvelle jyrkät portaat. Yksi makuuhuone.  
Useita huoneistoja (qr-koodi: Velhonkuru I as 1).

”Nallenpesä on meille kuin seesteinen 
kesä. Mieli lepää, kroppa uudistuu, nuo-
ruus tulee ja vanhuus menee. Ilmat mitä 
parhaimmat, pikku pakkasta ja luonto 
puhtaan valkoinen ja puut tykkylumessa. 
Me nautimme kuin hyvästä unesta.” 

Vieraskirjaan helmikuussa 2013

”Oltiin täällä Äkäslompolossa ja muka-
vaa oli, oli paljon nähtävää ja kierreltiin 
vähän muitakin tuntureita katselemassa. 
On mukavaa olla tasokkaassa asunnossa, 
kiitos.” 

Vieraskirjaan elokuussa 2014
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86. Grandimaja A
 

2+2 PERINTEINEN

”Me olemme viettäneet ensimmäisen 
viikon Grandimajassa. Kaikki oli täydel-
listä ja sen takia voin hyvin kertoa muille 
sveitsiläisille, että kannattaa mennä 
Grandimajalle!!! Talo on todella korkea-
tasoinen ja varsinkin WiFi on toiminut 
hyvin. Äkäslompolo ja yleensä Lappi on 
sveitsiläisille niin kuin unelma, koska 
ilmasto, lumen laatu ja puiden valkoinen 
ulkonäkö tekee kaikki unelmalliseksi.”  

Vieraskirjaan helmikuussa 2014

80. Veerantupa A ja B

Kodikas keloparitalohuoneisto kauniilla paikalla  
Äkäslompolojärven tuntumassa ja lähellä kylän palveluja. 

LADUILLE PÄÄSEE suoraan pihasta. Parvelle jyrkät portaat.  
Keittiötilassa baaripöytä. Yksi makuuhuone.

”Vietimme pitkän viikonlopun täällä 
Veerantuvassa. Pöntössä hyvä veto. 
Kiersimme Kiirunankiepin sekä  
Aakenustunturin vaelluspolun.  
Suosittelut niille. Kotoisa mökki tämä! 
P.S. Muistakaa ruokkia oravat klo 9!”  

Vieraskirjaan syyskuussa 2012

 
2+2 PERINTEINEN

Yksi 
makuu- 
huone



121120 |  1 mh 1 mh  |  

122. Äkäspahka109. Ylläs-Niiles

Viihtyisä, uniikki ja hyvin varusteltu, kokonaan 
kelohonkainen paritalon puolikas. 

AITOA LAPIN mökin tunnelmaa. Makuuhuoneessa kerros- 
sänky jossa leveä alavuode ja normaali 80 cm ylävuode. 
Olohuoneessa avattava vuodesohva ja parvella kaksi  
joustinpatjasänkyä. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy, 
talvi, kaamos, revontulet.

Kodikas hirsirakenteinen paritalo Äkäslompolon 
keskustan tuntumassa, Hotelli Ylläskaltion  
vieressä. 

LADUILLE PÄÄSEE lähes suoraan mökin pihasta. Yksi  
makuuhuone. Neljä paritalohuoneistoa (qr-koodi: Ylläs-Niiles 1).
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Kodikas vanhan ajan yhden makuuhuoneen ja parven 
kelohirsinen paritalohuoneisto Kuertunturin alueella.

PARI RENTOKKA huoneiston kanssa.

”We have been the second time in this 
wonderful cabin and we had a beautiful 
time… in the nature and to relax by the 
cheminee and the sauna. We hope we 
can rent this house also next time…  
we are feeling at home.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2013

137. Kuertuoppo
OMA RAUHA

 
PERINTEINEN 

2+2

97. Sapara

Kelorakenteinen rivitalohuoneisto lähellä  
Lapland Hotel Ylläskaltiota. 

HYVIN VARUSTELTU yhden makuuhuoneen ja parven huoneisto. 
Sijainti lähellä palveluja ja ulkoilumaastoja. Valmistunut lokakuussa 2008.  
Useita yhden makuuhuoneen huoneistoja (qr-koodi: Sapara I D15). 

”What a fantastic experience! Cabin 
cosy, comfortable and well-equipped 
with superb sauna. The fire is lovely, 
warming and deliciously atmospheric. 
Ylläs area has given us many wonderful 
memories. Thank you for an incredibly 
exhilirating week.”

Vieraskirjaan tammikuussa 2014
   

2+2
LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

81. AM-Lähi-Ylläs as 2

Pyöröhirsinen rivitaloasunto Nilivaaran  
perinteisellä loma-asuntoalueella. 

LÄHELLÄ LOISTAVAT ulkoilumaastot ja Ylläksen moni-
puoliset hiiihtoladut. Lomatukikohta pariskunnille tai pienille 
kaveriporukoille.

  
2+2 PERINTEINEN

145. Bella Röhkö

Pyöröhirsinen rivitaloasunto Nilivaaran  
perinteisellä loma-asuntoalueella. 

KODIKAS KELORIVITALOHUONEISTO Röhkömukan 
alueella. Rauhallinen sijainti lähellä latuja ja ulkoilumaastoja. 
Mökkiä remontoitu syksyllä 2016, mm. keittiön kaapit, lattiat 
ja sohvakalusto uusittu.

 
2+2 PERINTEINEN

Yksi 
makuu- 
huone
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150. Kaupinlaavu 1 ja 2

151. Yllästuuli B

Aito kelomökki, ainoastaan vajaan 2,5 km  
etäisyydellä kaupasta. 

TOIMIVA TUPAKEITTIÖ, makuuhuone ja tilava parvi. Tunnelmallinen takka  
ja lämmin suksienvoitelutila. Autolle lämpöpistoke. Yksi makuuhuone.

Höylähirsinen paritalo Kaupinjärven alueella,  
rauhallisella paikalla. 

RUSKARETKEILIJÄN JA OMATOIMIVAELTAJAN unelmapaikalla Kuer- 
tunturin alusmaastossa ja Kaupinjärven läheisyydessä. Erittäin hyvä varustelu 
ja tilavat ratkaisut tekevät Yllästuulesta jokaisen lomailijan toivekohteen.  
Autokatos ja suksienvoiteluhuoneet tuovat laatua lomailijan arkeen.  
Yksi makuuhuone. Loistava revontulikohde.

”Yllätysloma Samulille onnistui täy-
dellisesti ja pääsimme rauhoittumaan 
pääkaupunkiseudun kiireistä tänne luon-
non rauhaan. Täällä ei näkynyt ihmisiä 
mailla halmeilla, vain porot tulivat pihalle 
syömään jäkälää.”  

Vieraskirjaan toukokuussa 2012

”Ihana viikko anopin ja hänen tyttärensä 
seurassa. Säät suosivat, aurinko paistoi. 
Paistoimme myös makkaraa. Suksi luisti 
eikä hävinnyt muisti. Oli mukava loma. 
Hyvä mökki.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2015
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140. Lumipolku

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelohonkainen rivitalo- 
huoneisto lähellä palveluja Tunturitien varressa. 

MATKAA HIIHTOLADUILLE 50 m ja lähimpään ravintolaan 500 m.  
Yksi makuuhuone. Useampi huoneisto (qr-koodi: Lumipolku A2).

”Not sure who was more excited coming  
to Finland, my five year old daughter or  
the rest of my family! The accommodation 
is lovely, really homely and comfortable.  
The outside surroundings were beautiful  
– the first time we’ve truely had a ’white 
Christmas’. Thanks for a lovely trip!” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2014
  

2+2

138. Ylläs Näkyy 6

Komea kelohonkainen lomamaja loivassa  
Kuertunturin männikkörinteessä. 

MAJASSA JYHKEÄ liuskekivitakka, kalusteet mäntypuisia. 
Matkaa Jounin Kauppaan 3 km. Ylläs Näkyy -mökit olivat 
Ylläksen alueen ensimmäinen kelorakennuskohde. Yksi 
makuuhuone. 

 
2+2 OMA RAUHA
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130. Äkäskoutturi 2

Höylähirsinen paritalo kauniilla paikalla,  
Äkäsjoen rannalla.

MÖKISSÄ ON KAKSI erillistä huoneistoa, joissa yhteinen 
sauna ja pesuhuone. Matkaa Äkäslompolon kylälle 12 km. 
Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy, talvi, kaamos, revon-
tulet.
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155. Teerentie

Teerentien viihtyisät ja hyvin varustellut kelorivitalohuoneistot 
sijaitsevat rauhallisessa Kaulavaarassa, lähellä palveluja. 

LAPLAND HOTEL Ylläskaltioon matkaa 500 m, kauppaan 1,1 km. Sopii  
esim. hiihtoryhmille. Hiihtoladut vieressä ja Ravintola Poro lähellä. Iso täys-
korkea parvi, jossa erillinen wc. Useita yhden makuuhuoneen huoneistoja 
(qr-koodi: Teerentie B4). Laajakaistaliittymä taloissa A–C.

”Totally amazing! Snow, Northern lights 
night after night (many through back 
window), skidoo rides over hills and 
through forests. Great cabin – warm and 
well maintained. We are truly hooked!! 
We hope to be back.” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2012
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161. Huuhtojan Huili

Viihtyisä, höylähirsinen paritalohuoneisto  
Kaulavarassa lähellä palveluja.

TOIMIVAT TILAT lomailijoille, jotka arvostavat hyvää  
varustelua ja siisteyttä. Yksi makuuhuone.

”Olipa tosi mukava ja toimiva mökki! Jo 
tullessa päätettiin, että hiihtopaineita ei 
oteta: jos ei jakseta niin huilitaan! No, kyllä 
sivakoitiinkin ihanissa tunturimaisemissa, 
ja yksi meistä kupsahti kuusennäreen 
sekaan PIENESSÄ alamäessä ja sinne mei-
nasi jäädä – oli muuten aika syvä hanki… 
mutta tuossa ihanassa kulmasohvassa oli 
mukava löhöillä ja toipua päivän rasituk-
sista ja valmistautua illan rasituksiin.”

Vieraskirjaan huhtikuussa 2009
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153. Taalakolmio,  
   Kelokolo ja Lyly

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalohuoneisto sijaitsee  
Peltotievassa, lähellä Äkäslompolon keskustaa ja palveluja. 

KAUPPAAN MATKAA 1 km. Rakennettu vuonna 2005. Yksi makuuhuone.

”Tutuissa maisemissa taas akkuja lataa-
massa. Tällä kertaa upeat ladut ja lumi 
ovat arvossaan etelän lumettomuuden 
jälkeen. 110 km hiihdetty, ”sinisen rexin 
keli”. Hyvä varustustaso huoneistossa 
myös ilahdutti.”

Vieraskirjaan tammikuussa 2012  
2+2 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

141. Veramukka Pieni

Lähellä kaikkea mutta piilossa. Jos haluat  
lomallesi tukikohdan, josta sinua ei helposti  
osaa etsiä ja pihaan ei kävele kuka vain, niin  
Veramukan pienet kohteet ovat sinua varten. 

TUNNELMALLISESTA TUVASTA aukeaa näköala suoraan 
Ylläksen vanhaan aihkimetsään. Yhteiskäytössä Veramukka 
Ison kanssa hintaan sisältyy suksenvoitelutila, lumikengät ja 
potkukelkat sekä murtomaahiihtosukset 16 hengelle. Yksi 
makuuhuone. Vuodenaikakohde, syksy, kevät. Kolme huo-
neistoa (qr-koodi: Veramukka B1).

   
2+2 PERINTEINEN

148. Kesänki VII
   as 2 ja B5

Viihtyisä, hyvin varustettu, kelohonkainen rivi- 
talohuoneisto rauhallisella alueella Nilivaarassa. 

MATKAA SKIBUSSILLE 200 m, laduille 100 m, palveluihin 
1,5 km. Yksi makuuhuone.

  
2+2 PERINTEINEN

Yksi 
makuu- 
huone
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186. Lumikki

Vuonna 2006 valmistunut yksittäinen höylähirsimökki  
rauhallisella Kaulavaaran alueella. 

HYVIN VARUSTELTU laadukas mökki, josta lyhyt matka hiihtoladuille.  
Olohuoneessa kaunis vuolukivitakka ja suuret maisemaikkunat ilta- 
aurinkoon päin. Parvella oma ulkoparveke, josta näkymä aamuauringon 
suuntaan. Yksi makuuhuone.

”Snowwhite and one dwarf were here. 
They had a wonderful time in this winter 
wonderland. They’ll be back because 
Snowwhite hasn’t found her prince yet 
and there are still six dwarfs missing.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2013

189. Tunturihovi A ja C

Joulukuussa 2014 valmistunut parvellinen  
tyylikäs rivitalohuoneisto, rauhallisella sijainnilla 
Takamettäntien päässä, lähellä palveluita. 

TUNTURIHOVI ON murtomaahiihtäjän unelma, valaistut 
ladut lähtevat mökin vierestä ja käytettävissä on suksien 
voitelu- ja säilytyshuone (voiteluteline ja kuumennusrauta). 
Erittäin hyvä varustelutaso, vuodepaikat viidelle.
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176. Lapinkylä Salla

Paritaloon sijoittuvat lomahuoneistot on rakennettu perinteen 
mukaisesti vuosisatoja kasvaneista aihkimännyistä sahatuista 
hirsistä. 

LAPIN TUNNELMAA on haettu myös huoneistojen persoonallisella sisus- 
tuksella. Asuntojen varustelu on toki kaikki nykyajan vaatimukset täyttävä. 
Yksi makuuhuone.

”This has been the most fantastic holiday 
ever. We have driven a husky sledge, been  
on a reindeer sleigh. Met the real Father 
Christmas, driven a snowmobile. Marco has 
made us 3 wonderful breakfasts. The meals 
at Poro restaurant were marvellous. We are 
going home a lot heavier. Mikko our guide 
has been so attentive – a lovely man, so  
helpful. The cabin (Saana) is great. Thank  
you for making this a real ”magic of Lapland”. 
We would love to come back again.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2008
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179. Revontuli 1

Tunnelmallinen ja viihtyisä keloparitalohuoneisto 
Nilivaaran alueella, lähellä ulkoilumaastoja.

ÄKÄSHOTELLILLE MATKAA n. 1 km, skibussin pysäkille  
n. 150 m. Parvella kolme sänkyä. Yksi makuuhuone.
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168. Mukka A 2

Röhkömukassa, lähellä ulkoilumaastoja  
sijaitseva höylähirsinen paritalohuoneisto. 

RAUHALLINEN SIJAINTI. Skibussille 500 m, rinteeseen  
2,5 km, palveluihin 1,5 km. Saunassa hetivalmis kiuas. 
Makuutilat yläkerrassa. Yksi makuuhuone.

156. AM-Villa Pieni

Komea, höylähirsinen paritalohuoneisto  
Kesänkijärven tuntumassa, hyvien ulkoilu- 
maastojen läheisyydessä. 

MATKAA KAUPPAAN 2,8 km ja laduille 200 m. Yksi makuu-
huone. Loistava revontulikohde ja upeat tunturimaisemat. 
Vuodenaikakohde, ympäri vuoden.
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200. Peltola

203. Keloloma Äkäskoppelo

Tasokas ja viihtyisä, aivan Äkäslompolon kylän  
keskustassa sijaitseva hirsiparitalohuoneisto. 

KAUPPAAN MATKAA 600 M, ladulle 200 m. Valmistunut vuonna 2007.  
Useita huoneistoja (qr-koodi: Peltola A2). Yksi makuuhuone ja parvi.

Hyvin varustellut kelorivitalohuoneistot  
suositulla Kaulavaaran alueella. 

LADUT LÄHELLÄ ja Äkäslompolon keskustan palvelut vain noin  
1 km päässä. Yhteiskäytössä suksienhuoltotila. Yksi makuuhuone.

”What a fantastic place! Gorgeous 
scenery, amazing cabin. One of the best 
places we have stayed in. Great food at 
Jullis and the sports bar. Supermarket is 
well stocked and reasonably priced.” 

Vieraskirjaan tammikuussa 2013

”Aivan täydellinen loma-aurinko paista-
nut koko viikon, hiihdetty (osa porukasta 
enemmän ja osa vähemmän…heh…), 
kävelty, saunottu, nautiskeltu kaikin 
mahdollisin aistein! Loman onnistumi-
seen vaikutti tietysti asumus ja sepä oli 
loistoluokkaa – kiitos kaunis!! Kylläpä 
täällä kelpaa majailla – jopa niin, että 
toinenkin viikko olis menny varsin 
kevyesti.” 

Vieraskirjaan huhtikuussa 2011

LÄHELLÄ
 

MODERNI 
2+2
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196. Takajänkkä Pieni

Perinteinen paritalomökki Äkäslompolon keskustan tuntumassa. 

LADUT JA ULKOILUREITIT kulkevat talon vierestä ja skibussipysäkille  
on vain lyhyt kävelymatka.

”Upea hiihtoloma, aurinko paistoi, oli 
vain parin asteen pakkasia ja luistavat 
kelit. Mökki oli todella miellyttävä ja viih-
tyisä, kaikki toimi erinomaisesti. Sauna 
oli persoonallinen ja puulämmitettävä 
kiuas antoi pehmeät löylyt.”  

Vieraskirjaan helmikuussa 2015
 

4 LÄHELLÄ
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193. Ylläsröhkö

Viihtyisä ja hyvin varusteltu höylähirsinen  
paritalohuoneisto Röhkömukan alaosassa,  
hyvien ulkoilureittien tuntumassa.

KAUPPAAN 1,4 KM, skibussille 150 m, laduille 150 m. Yksi 
makuuhuone. Kolme huoneistoa (qr-koodi: Ylläsröhkö E10).
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191. Ylläsniesta

Viihtyisät kelohonkaiset rivitalohuoneistot  
Tunturitien tuntumassa, lähellä palveluita. 

TOIMIVAT TILAT lomailijoille, jotka arvostavat hyvää  
varustelua ja siisteyttä. Hiihtoladuille 150 m, rinteeseen  
2,5 km, Äkäshotelli 600 m. Yksi makuuhuone. 
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Yksi 
makuu- 
huone
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214. Usvapirtti B

Viihtyisä ja hyvin varusteltu, lämpöhirsinen  
paritalo on valmistunut 2012 ja sijaitsee  
Maahisen alueella Äkäslompolossa. 

LOISTAVA SIJAINTI niin laskettelijalle kuin murtomaahiihtä-
jällekin, valaistu latu ja ulkoilureitti aivan vieressä. Avara tupa-
keittiö, 1 mh jossa tilaa lasten matkasängylle. Lisäksi tilava 
parvi, 2 autopaikkaa ja suksienhuoltotila. Mökin terassilta näet 
niin keskiyön auringon, Pallaksen ääriviivat kuin pohjoisen  
taivaan revontulet. Yksi makuuhuone. Vuodenaikakohde, 
kevät, kesä, syksy, ulkoilu- ja hiihtoreitit vieressä.

216. Aavakelo

Upea, vuonna 2013 valmistunut kelorivitalon  
päätyasunto komeissa maisemissa. 

HUONEISTO ON hyvin varusteltu ja laadukkaaasti sisustettu. Isometsän 
nousu kulkee vierestä, hiihtäjän unelma! Taloyhtiössä lämmin suksienhuoltotila 
ja laduille pääset melkein ovelta. Laskettelurinteet ja palvelut myös lähellä.

”Tulimme tuttuun Äkäslompoloon joulua 
viettämään. ”Lomakotimme” oli uusi, 
mukava kokemus, tarjosi hyvät puitteet 
jouluun. Pakkasen paukkuessa hiihte-
limme ja ulkoilimme ja iltaisin ja öisin 
ihastelimme räiskyviä, upeita revontulia. 
Kyntteliköt ikkunalla, kynttilät pöydillä, 
tonttuja siellä-täällä… olemme rauhoittu-
neet joulun viettoon.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2014

”Thanks for the wonderful time we spent 
here! It is a really lovely house and we 
enjoyded sitting in front of the fire place 
and relaxing in sauna after a day of 
making a lots of skiing. Our son loved all 
the little stuff like the teddy-bears and 
ice-bears upstairs. I’m sure we’ll come 
back once more, because it was an 
unforgettable journey.”

Vieraskirjaan tammikuussa 2008

 
4 MODERNI

204. Kevätriekko

Siisti ja hyvin varusteltu, höylähirsinen rivitatalo- 
huoneisto Suvitiellä, Äkäslompolon keskustan 
tuntumassa. 

MATKAA LÄHIMPÄÄN ravintolaan 500 m. Yksi makuuhuone.
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351. Ylläskumpu A3,  
   Sivakka

Kauniisti sisustettu lämpöhirsinen rivitalohuoneisto. 

KAKSIKERROKSISESSA HUONEISTOSSA majoitus 6 hlölle, 
ylhäällä. Alakerrassa 1 makuuhuone, oma wc/suihku ylä-/ 
alakerrassa.
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216. Maahisenrinne
   C11 ja D14

Upea, vuonna 2013 valmistunut kelorivitalo 
komeissa maisemissa. 

HUONEISTO ON HYVIN varusteltu ja laadukkaasti sisustettu. 
Isometsän nousu kulkee vierestä, hiihtäjän unelma! Taloyhtiössä 
lämmin suksienhuoltotila ja laduille pääset melkein ovelta.  
Lasketturinteet ja palvelut myös lähellä.

Yksi 
makuu- 
huone



STUDIOT

Matkustaessasi yksin tai ystäväsi kanssa on viihtyisä yksiö 
käytännöllinen vaihtoehto. Vaikka tilaa on hieman vähemmän 

(30–45 m2), pääset silti nauttimaan saunan lämmöstä ja  
takkatulen tunnelmasta. Yksiöt sopivat mainiosti niin yksin 
matkustaville, pariskunnille kuin myös pienelle perheelle.
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53. Ylläskuningas

77. Kesänkiylläs Pieni

Kodikas, yksiötyyppinen lomahuoneisto pyöröhirsisessä  
rivitalossa Nilivaaran alueella. 

HYVÄT ULKOILUREITIT lähellä, erityisesti liikunnallisten suosiossa.  
Nukkumatilat parvella. Neljä huoneistoa (qr-koodi: Ylläskuningas A2).

Viihtyisä, kelohonkainen lomahuoneisto rauhallisella 
paikalla Äkäslompolossa, Kesäkijärventiellä. 

SISUSTUS täysin uusittu kesällä 2010. 

”Tulipahan nähtyä luontoa monelta eri 
kantilta. Saunomisen jälkeen vilvoittelu 
kuistilla ketun ilmestyessä pihaan 
kaikessa rauhassa, oli melkoinen näky. 
Seuraavana päivänä ukkometso ilmestyi 
samaan paikkaan, eli lähes rappusille. 
Metsosta onnistuttiin saamaan kuvia 
todisteeksi. Vanhana erämiehenä ei 
sentään haulikko tullut mieleen.  
Hyvä niin.”  

Vieraskirjaan syyskuussa 2011

”Pohjanmaan lumettomilta seuduilta 
oli ihana tulla tänne lumen ja kunnon 
talven maailmaan. Olemme hiihdelleet 
voimiemme mukaan ja rinteetkin käytiin 
laskettelemassa. Mukava mökki, tosi 
hyvä sauna ja takkavalkea rentouttivat 
joka ilta mielen ja kehon.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014

54. Ylläsviikko

61. Mokko 65. Kuppeli Pieni

57. Musko Pieni

Ylläsviikko käsittää 24 pyöröhirsistä  
pari- ja rivitalohuoneistoa. 

ASUNNOT OVAT hyvin varusteltuja. Rauhallinen sijainti. 
Latureitti lähtee suoraan lomakohteesta.

Mukavia, pienen perheen huoneistoja rivitaloissa, 
Lapland Hotel Äkäshotellin läheisyydessä. 

LATUVERKOSTOLLE HIIHDELLÄÄN suoraan pihapiiristä  
ja rinteeseen on 2,5 kilometrin matka. Matala parvi (korkeus 
alle 160 cm). Useita huoneistoja (qr-koodi: Mokko A1).

Äkäslompolojärven rannan tuntumassa,  
Nilivaaran alueella sijaitseva kelohuoneisto.

VIIHTYISÄ, SIISTI ja hyvin varusteltu yksiötyyppinen  
kelohuoneisto. Hyvä sijainti ulkoilureitteihin nähden. 

Viihtyisä ja hyvin varusteltu yksiötyylinen  
kelorivitalohuoneisto Äkäslompolon  
keskustan tuntumassa. 

TUNTURITIEN VARRESSA. Matkaa lähimpään  
hotelliin 700 metriä.
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95. Myllykaltio 356

190. YlläStar I ja III 216. Maahisenrinne 8 D 13

102. Ylläs-Sulo ja  
   Ylläs-Kauno

Höylähirsinen, yksiötyyppinen rivitalohuoneisto 
sijaitsee Lapland Hotel Ylläskaltion takana. 

LADUT LÄHTEVÄT pihan reunalta. Parvelle jyrkät portaat. 
Saunan pesuhuone ja olohuoneen parketti uusittu 2015.

Huoneistohotelli YlläStar I sijaitsee hyvällä pai-
kalla kylän keskustan tuntumassa, Niestatiellä. 

VALAISTULLE LADULLE matkaa 100 metriä ja Lapland 
Hotel Äkäshotelliin 600 m. Huoneistossa makuualkovi tai 
makuuhuone ja tupakeittiö. Liinavaatteet ja pyyhkeet kuuluvat 
hintaan. Pesutupa ja suksienhuoltotila sijaitsevat Yllästar II:n 
alakerrassa.

Viihtyisä ja hyvin varusteltu vuonna 2013 valmis-
tunut, yksiötyylinen kelorivitalon päätyhuoneisto. 
Sijainti upeassa rinnemaisemassa rauhallisella 
Maahisen alueella. 

MURTOMAAHIIHTÄJÄN UNELMIEN lomakoti. Valaistu latu, 
ulkoilureitit ja Isometsän nousu kulkevat mökin välittömässä 
läheisyydessä. Taloyhtiössä lämmin suksienhuoltotila. 

Vuonna 2011 valmistunut paritalohuoneisto  
Myllylehdon alueella, lähellä palveluita. 

HUONEISTO ON HYVIN VARUSTELTU ja laadukas aito  
hirsirakennus, jossa parvi ja autokatos. Viihtyisässä ja  
korkeassa tupakeittiö/olohuoneessa on suuret ikkunat,  
jotka tekevät huoneistosta valoisan.
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178. Reporanka Pieni

191. Ylläsniesta Pieni

Tasokas ja viihtyisä, yksiötyyppinen, höylähirsinen paritalo- 
huoneisto Röhkömukassa, aivan kylän palvelujen tuntumassa. 

MATKAA SKIBUSSILLE 50 m, Lapland Hotel Äkäshotelliin 800 m,  
rinteisiin 2,5 km. Laajakaistaliittymä. 

Viihtyisät, kelohonkaiset rivitalohuoneistot Tunturitien 
tuntumassa, lähellä palveluita. 

TOIMIVAT TILAT lomailijoille, jotka arvostavat hyvää varustelua 
ja siisteyttä. Hiihtoladuille 150 m, rinteeseen 2,5 km, Lapland Hotel 
Äkäshotelliin 600 m. 

”Kolme luokkakaveria (yo 72) kimppa- 
rimpassa ruskavaelluksella ja elämän 
projekteja pohtien. Tunturituulet ja 
värien loisto irrottivat arjesta. Revon- 
tulien iloinen telmintä viimeisenä iltana 
kruunasi yhteisen ajan. Emme lakanneet 
ihastelemasta mökkimme kauneutta, 
esteettisyyttä ja varustetasoa.”  

Vieraskirjaan syyskuussa 2005

”This was our first trip to Lapland and also 
our honeymoon. We have had an amazing 
time! The cabin is gorgeous, so cosy after 
a long wander in the snow. We stocked up 
on glögg (berry juice) and sat out on the 
balcony to watch the snow (after heating 
the berry juice of course) total heaven!  
We also had two reindeer wander past  
one evening so keep your eyes peeled.” 

Vieraskirjaan joulukuussa 2014

Studiot
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