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Katse horisonttiin  
on muisto menneestä
Aloitin valokuvauksen uudelleen pitkän tauon jälkeen noin 10 vuotta sitten. Kuvat 
parhaista hetkistä innostavat minua seuraavaan retkeen. Luontoa aistiessani korostuu yhä 
enemmän tunne siitä, että ihmisen elämä on matka, jossa rajat ovat nyt hyvin lähellä.

Katson maailmaa sitten tunturin laidasta tai yli tyynen järvenselän, niin ajatukseni 
karkaavat menneeseen. Esi-isien elämä oli selviytymistä seuraavan talven yli. Retkellä 
luontoon oli aina tarkoitus. Karu tunturi toi riekot ja kylmä järvi kalat. 

Nykyihmisen ei enää tarvitse selvitä talvesta, koska talvea ei enää paikoin ole. Kuvani talven 
hetkistä ovat monille 2000-luvun ihmisille katse jonnekin kaukaisuuteen, aikaan jolloin 
talvi oli vielä talvi ja hanget korkeat.

Ihminen on nyt kukistanut talven ja tyhjentänyt karun tunturin, mutta ei tiedä enää 
tulevasta. Kuvaaja on huolissaan kuvattavastaan ja katselee yhä enemmän horisonttiin.

Kuvani kertovat enemmän kuin tuhat sanaa siitä, 
että luonto tarvitsee tukea. Kuinka sinä, asiakkaani 
ja luonnon ystävä, haluaisit tukea minua siinä?  
Katso www.destinationlapland.fi ja kerro,  
mitä voisimme tehdä yhdessä.
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Toimitusjohtaja, Destination Lapland

KUVAT  Mauri Kuru / Destination Lapland
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TEKSTIN TOIMITUS Mauri Kuru / Destination Lapland

PAINATUS 

PAINOS  

PAPERI  

UPC Print, 2018

36 000

Kansi: Edixion 250 g, sisus: ECO TR 60 g, bulky 2.0

SISÄLLYS

Maurin terveiset – Katse horisonttiin 3 
on muisto mennestä 

Maurin mukana retkelle 5 

Mökit ja loma-asunnot – yleistä, symbolit, kartta 49

Isot mökit 55

Kolme makuuhuonetta 79

Kaksi makuuhuonetta 87 

Yksi makuuhuone 111

Studio 133



54

Maurin mukana 
RETKELLE
Lappia voisi kutsua valon maakunnaksi. Valo vangitsee  

vuodenajasta riippumatta ja muotoilee maiseman.  
Sen perässä tulee kirjaimellisesti juostua. Valoon  
tutustumista suosittelen kaikille Lapin kulkijoille.

”Jäät tekevät lähtöään Pallasjärvestä  
toukokuun lopulla. Ilman täyttää joutsenten 
huuto ja soitimella olevien teerien puputus.”
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”Keskiyö toukokuun lopulla kääntyy 
jo aamuun. Aurinko viivähtää hetken 
horisontin takana noustakseen uudelleen.”



98

”Poronvasojen elämän ensikontakti. Toukokuu on 
alkavan keskiyön auringon mutta myös uuden 
elämän aikaa. Vuorokauden kaikki 24 tuntia 
tarjoavat jokaiselle tunnille jotain uutta.”
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”Keskiyön aurinko Pallaslompolon päällä 
kesäkuussa. Kesäyö on palkitsevaa valon aikaa.”
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”Porot on saatu aitaan Pöyrisjärvellä ja vasan 
merkintä voi alkaa. Näkkälän Eräpalvelut tuntee 
kairan kuin omat taskunsa. Kannattaa tutustua.”
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”Vasan merkintää Ounastunturissa  
kesäyön valossa heinäkuun puolivälissä. 
Poromiehen uskolliset apurit saavat 
levätä, kun vasat merkitään isännilleen.”
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”Näkymä Pallaksen Pyhäkerolta pohjoiseen 
keskiyön auringon aikaan. Pyhäkurun 
viimeiset pälvet sinnittelevät rinteillä joskus 
jopa läpi koko kesän.”
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”Revontulet Pallasjärvellä. Syksyllä saapuvat 
revontulet. Taivaanvalkeat ovat maagiset, mutta 
kylmäkin tekee taikojaan kietoessaan maiseman 
sadunomaiseen usvaverhoon.” 
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”Syksy on poroerotusten aikaa. Perinteet elävät 
vahvana Lapin metsissä. Kaikki vauvasta vaariin 
osallistuvat erotuksiin. Poromiehen katse on tarkka 
ja sana lyhyt kun erotus on kiivaimmillaan.”
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”Kun ensilumi saapuu tuntureille, se on 
luonnon draaman kaarta syvimmillään.  
Luonto taipuu kylmän edessä herätäkseen 
jälleen kerran nousevaan auringonvaloon.”
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”Poroerotus Nilivaaran kaartheela niin 
kuin meän perälä sanothaan. Ikimännyt 
ovat eräänkin erotuksen nähneet. 
Muonion paliskunnan pääerotuspaikka 
on Lamumaa ja Nilivaarassa ratkotaan 
viimeiset vasat isännilleen.”
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”Joulukuussa eletään syvintä kaamosta ja 
päivä on lyhimmillään. Äkäsmyllyn suvanto 
sinnittelee enimmäkseen sulana läpi talven”.
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”Pissiniemen metsätie täyden kuun valossa. Harva tulee 
ajatelleeksi, että Lapin tiet ovat usein syntyneet keinoista  
eli poromiesten vanhoista kulkureiteistä.”
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”Porotokka pellolla Jounin Kaupan naapurissa,  
kun marraskuinen päivä kääntyy hämärään 
ensilumen aikaan. Perinteet ja nykyaika elävät 
rinnakkain Äkäslompolon kylässä.” 
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”Tanon talo jouluvalaistuksessa. Äkäslompolon kylän ja 
suvun historia alkaa näiltä sijoilta. Alkuperäinen Tanon 
talo, jossa koko suku asui, paloi. Tarina kertoo sen 
olleen kaksvooninkinen eli kaksikerroksinen.”
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”Kaamospäivä on lopuillaan. Pohjoisen 
taivaan vaaleanpunainen hetki pysäyttää 
lumikenkäilijän. Pallastunturit kaukana 
horisontissa imevät kulkijan katseen. Mieli 
rauhoittuu. Kyllä kannatti nousta tunturiin!”
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”Tykkylumiset puut ovat arktisen luonnon 
kauneutta parhaimmillaan, lumikenkäilijän 
maailmaa, jossa hiljaisuus ja kauneus ovat 
käsin kosketeltavissa. Kuerin tykkylumiset  
puut ovat erityisesti tunnettuja Sveitsissä.”

”Kun kaamoksen lyhyt päivä kääntyy 
iltaan, on pinkin, violetin ja turkoosin aika. 

Pohjoisen syvä violetti ja etelän syvä oranssi 
leikkivät keskenään. Niin siinä käy että 

pohjoinen voittaa etelän.”
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”Kaamoksen sydäntalvi kääntyy hiljalleen kevättalveksi 
ja horisontin takaa paistava aurinko maalaa taivaan 
mitä ihmeellisimmin pastellin sävyin. Tykkylymi 
kuorrutaa maiseman ja Hangaskurun ladon ympäristö 
täyttyy hiljalleen hiihtäjistä.”
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”Kevään myötä nousevat tuulet ja tuiskut, jotka poistuvat yhtä nopeasti 
kuin saapuvatkin. Valkko eli valkea poro Nilivaaran poroaidalla tietää, että 
kohta on aika suunnata tunturien yli Aakenuksen laaksoon kesälaitumille.”
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”Huhtikuun loppu on hankikelien aikaa ja porot suuntaavat 
kohti Aakenuksen laaksoa. Lainioselän kuusikot ja jänkkien 
sulat tarjoavat poroille maukasta ravintoa ankaran talven 
jälkeen. Tosin parhaista paikoista kilpailu on kovaa ja 
ärhäkkä joutsen voi olla poroillekin liian paha vastus.”
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”Pororaito matkallaan kesälaitumille toukokuun alussa.  
Poro on asentopaikkaeläin ja noudattaa omaa sisäistä kelloaan 
kulkiessaan eri vuodenaikojen mukaan eri laitumien välillä. 
Usein tokkaa johtaa viisas vaami, naarasporo, joka tietää, että  
on parempi lähteä ajoissa ennen kuin vasat syntyvät hangelle.”



4746

”On toukokuinen yö Kesänkitunturissa. Äkäslompolon tunturikylä 
on hiljennyt. Ympärillä kohisee vain tunturituuli, jonka keskeltä 
saatat yhtäkkiä kuulla poronkellon kilkkeen, joutsenen huudon ja 
korpin rääkynnän. Luonto on asettumassa sijoilleen. On uuden 
elämän ja nousevan valon aika.”
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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

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.

Vetääkö veri Äkäslompolon tuntu-
reille ja metsiin? Lähde mökkilomalle.  
Tee varaus Destination Laplandilta – 
meille tulet kuin toiseen kotiin. 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

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



5352

Loma-asunnot ja mökit

ÄKÄSLOMPOLO
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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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43. Mansion Kettu

Korkeatasoinen yksittäinen neljän makuuhuoneen pyöröhirsihuvila  
Äkäslompolon keskustan tuntumassa. 

LÄMMINHENKINEN, VIIHTYISÄ SISUSTUS, tunnelmaa luomassa kaksi takkaa.  
Laduille matkaa 100 m.

  
8

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

1. krs
1. krs

2. krs

2. krs

46. Grand Tuuli

Vuonna 2016 valmistunut kelorakentamisen 
taidonnäyte Grand Tuuli avaa ovensa laatua 
arvostaville Lapin matkailijoille. 

GRAND TUULI SIJAITSEE Äkäslompolossa Ylläksen kappelin 
sekä muiden kylän palveluiden läheisyydessä. Olohuoneen 
ikkunoista näkyvät Ylläs, Kesänki, Lainio ja Kukas tunturit. 
Grand Tuuli on sisustettu korkeatasoisesti skandinaaviseen 
tyyliin ja se tarjoaa ylelliset puitteet rentouttavan loman  
viettoon isommallekin porukalle.

   
11

   
LÄHELLÄ

 

GRAND TUULIMANSION 
KETTU

Isot  
mökit
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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.

LÄHELLÄ
 

MODERNI    
8

VILLA TUULI 1 VILLA TUULI 2

1. krs 1. krs

2. krs 2. krs

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. 

LÄHELLÄ
 

MODERNI    
8

YLLÄS-YYTERI

Isot  
mökit
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50. Kaupinkaltio 2

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

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

  
8 PERINTEINEN

  

KAUPINKALTIO 2

2. krs1. krs

71. Kruununmaja

Kruununmaja on tukikohta hiihtoryhmille  
Kesänkijärventien varrella.  

KAHDEKSAN 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! 

   
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

KRUUNUNMAJA

Isot  
mökit
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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.

   
12 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

YLLÄSKUKKO

2. krs

1. krs

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.

”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

HILLANKUKKA ISO

2. krs

1. krs

Isot  
mökit
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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.

   
12 OMA RAUHA

 
PERINTEINEN

OUTAMAJA

2. krs

1. krs

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.

    
13 PERINTEINEN

VERAMUKKA ISO

2. krs

1. krs

Isot  
mökit
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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. Remontoitu v. 2017, mm. keittiö, 
lattia ja kalusteita uusittu. Soveltuu erinomaisesti sekä ryhmille, 
yritysvieraille että perheille. Neljä makuuhuonetta.

   
10 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

PAPSU

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.

     
8 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

VILLA POLARIS

Isot  
mökit
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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

VILLA ASTRA

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.

   
10 OMA RAUHA

 
PERINTEINEN

KOTKANPESÄ

Isot  
mökit
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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. 

    
16 OMA RAUHA

 
PERINTEINEN

AHMOLA

2. krs

1. krs

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. keit-
tiö uusittu vuonna 2014. Soveltuu hyvin ryhmille ja on murtomaahiihtäjien suosikkikohde. Pihasta aukeavat 
loistavat näkymät Ylläksen tunturimaisemiin. Neljä makuuhuonetta ja parvi. Asiakkaiden käytössä kaksi 
paksupyörää ja vene Kesänkijärvellä (ei pelastusliivejä).

    
8 PERINTEINEN

KOLME ÄSSÄÄ

Isot  
mökit
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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

2. krs

1. krs

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

TAKAJÄNKKÄ ISO

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

VILLA AURORA YLLÄS

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

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.



8180 |  3 mh 3 mh  |  

      
8

 

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. Sisustus 
uusittu syksyllä 2017. Matkaa valaistulle ladulle n. 200 m. Kolme makuuhuonetta.
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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.

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  

130. Äkäskoutturi 1  
OMA RAUHA

  
PERINTEINEN

  
8

   

 
10

   LÄHELLÄ
  

PERINTEINEN

OMA RAUHA
 

MODERNI MODERNI

 
6 OMA RAUHA

  
PERINTEINEN

138. Ylläs Näkyy 1

Jylhä kelomökki Kuerin rinteessä rauhallisella 
alueella. Kolmessa tasossa toteutettu rinne- 
ratkaisu. Saunatasossa tilava takkahuone.  
Luonnonkivitakka. 

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

91. Joukahainen

Näyttävä ja todella tilava yksittäinen kelomökki upein 
tunturinäkymin, rauhallisella paikalla Nilivaarassa.

TILAT KOLMESSA KERROKSESSA, 1. kerroksessa 1 makuu-
huone sekä biljardihuone, keskikerroksessa 2 makuuhuonetta, 
keittiö ja oleskelutilat sekä sauna, parvella neljä loossia, missä 
lisänukkumapaikat kuudelle. Toimiva suksienhuoltotila ja kodin-
hoitohuone. Sopii erinomaisesti isomallekin ryhmälle.

   
10

OMA RAUHA
 

PERINTEINEN

”Had a great holiday, fantastic log cabin. 
Did cross country skiing for the first time 
and really enjoyed it. Will defo be back. 
Luv it.”

Vieraskirjaan maaliskuussa 2015

”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

Kolme 
makuu- 

huonetta
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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
  

164. Arctic Villa

Tasokas kauniisti sisustettu hirsitalo Kaulavaaran ylä-
rinteessä rauhallisella alueella. Kävelymatkan päässä 
palveluista hyvien ulkoilumaastojen vieressä. 

KORKEAT MAISEMAIKKUNAT. Lapsivarustus: lapsiportit yö- 
valaistuissa portaissa, syöttötuoli, matkasänky ja potta. Soveltuu 
myös pienille ryhmille ja yrityskäyttöön. Lämmin autotalli.  
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

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

Kolme 
makuu- 

huonetta
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194. Ylläshanhi

Äkäslompolon Kaulavaarassa sijaitseva lautarakentei-
nen siisti ja valoisa paritalohuoneisto. Hyvät ulkoilu-
maastot lähellä. 

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

  
6 

    MODERNI   

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  
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 

”Big Tens! Fantastic holiday, cabin was 
lovely, plenty of room for 6. Walk was never 
really a problem as the Skibussi comes 
pretty much to the door step and any night 
time rips meant we could look out for the 
northern lights. Eväskori does a brilliant 
pizza and sing song night. Hope you enjou 
the igloo! We all had a fab holiday hope you 
do too!! ”

Vieraskirjaan helmikuussa 2010

401. Jylhäkangas as 2

Viihtyisä ja kodikas paritalon puolikas Ylläsjärvellä. 

HUONEISTOSSA ON ALAKERRASSA tupakeittiö, 2 makuu-
huonetta, erillinen WC, sauna sekä pesu- ja pukuhuone. 
Ylhäällä parvella on kuusi runkosänkyä ja yksi erillinen 
makuuhuone, jossa parisänky. Erillinen suksien huoltotila 
autokatoksen yhteydessä. Valaistulle ladulle 100 m ja hiihto-
keskus Iso-Ylläkselle 1 km.

  
12 PERINTEINEN

Kolme 
makuu- 

huonetta
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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.
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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. 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 
laskettelua 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.
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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
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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
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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

 

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN PERINTEINEN

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 ja A2

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

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

  
4 LÄHELLÄ

  
PERINTEINEN

Kaksi 
makuu- 

huonetta
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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 kelorivitalohuoneisto 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, D13 ja E17

92. Lilliputti, Kiiruna
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”Hiihtoa, lautailua, pulkkailua ja potku-
kelkkailua oli koko viikon ohjelma täynnä. 
Eino 1 v. 9 kk, nautti lumesta ja hiihtikin 
ensimmäistä kertaa. Ihana lomaviikko!!” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014

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  
4+2
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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

 
4+2 LÄHELLÄ

  
MODERNI

  

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  
4+2
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PERINTEINEN

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
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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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147. Villa Armas

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)
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PERINTEINEN

136. Kuerpöllö

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kahden makuu-
huoneen paritalohuoneisto rauhallisella alueella 
Kuertunturin juurella.  

PARVELLA LISÄÄ NUKKUMATILAA, toinen TV sekä 
XBox-pelikonsoli. Huoneisto on kauniisti sisustettu,  
olohuoneen ikkunasta näkymä Yllästunturille.

  
4+2 OMA RAUHA

  
MODERNI

138. Ylläs Näkyy 11 ja 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.
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120. Haukitie

Näyttävä ja tilava, kauniisti sisustettu,  
yksittäinen mökki rauhallisella alueella  
hiihtoladun läheisyydessä. 

TOIMIVA POHJARATKAISU, mm. saunatilojen yhteydessä 
erillinen kodinhoitohuone, josta käynti ulkoterassille. Sopii 
erityisen hyvin perheille, jotka arvostavat omaa rauhaa.

  
7 OMA RAUHA

 
MODERNI

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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124. Mellanmukka

 
4

157. Tupasvilla

Viihtyisä, siisti ja valoisa vuonna 2006 valmistunut 
paritalon puolikas kahdella makuuhuoneella ja 
kaikki yhdessä tasossa. 

RAUHALLINEN SIJAINTI Kaulavaarassa päättyvän tien 
päässä. Erinomainen varustelutaso. Kaksi erillistä wc:tä. 
Mökin pihalla olevassa varasto soveltuu suksien ja muiden 
urheiluvälineiden säilytykseen, hiihtäjät huomioitu voitelu- 
pöydällä. Takapihalla mukavan kokoinen terassi.

 
MODERNI

Kaksi 
makuu- 

huonetta
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159. Valtaus

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.

”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

”Wow, what a wonderful place. We were 
surprised how cozy the cabin wass. We 
enjoyed the cabin every day and the beau-
tiful nature surroundin it. We hope to return 
some day…Kiitos!”

Vieraskirjaan maaliskuussa 2015
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163. Hiprakka

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

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

”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
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160. Kontti

Viihtyisä yksittäinen hirsimökki Kaulavaarassa. 

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

”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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155. Teerentie

Viihtyisät ja hyvin varustellut kelorivitalohuoneistot sijaitsevat 
rauhallisella Kaulavaaran alueella lähellä palveluja.

LÄHIMPÄÄN HOTELLIIN Ylläskaltioon matkaa 500 m, kauppaan 1,1 km, hiihto-
ladut 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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171. Hehku

Syksyllä 2017 valmistunut PolarHousen yksittäinen  
2 mh mökki yhdessä tasossa. 

RAUHALLINEN SIJAINTI tien päässä, lähellä latuja, ulkoilu-
reittejä ja Äkäsjokea. Hyvin varusteltu mökki tunturinäkymällä, 
johon myös lemmikit ovat tervetulleita.

  
4 OMA RAUHA

  
MODERNI

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

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.

”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

  
4+2 PERINTEINEN

148. Kesänki VII

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

LADUILLE MATKAA 100 m. Kaksi makuuhuonetta.

 
4+2 PERINTEINEN

169. Hanhenpesä

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

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

”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
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178. Reporanka Iso

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.

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

Vieraskirjaan helmikuussa 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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196. Rimimaja 193. Ylläsröhkö A2

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 Äkäslom-
polon kylän keskeisellä paikalla, palvelujen ja ulkoilumaastojen 
läheisyydessä, mutta silti nauttia yksittäisen, omalla tontilla 
sijaitsevan mökin tuomasta rauhasta. Jokaisessa makuuhuo-
neessa on oma televisio ja yhdessä on myös DVD-soitin. Kaksi 
makuuhuonetta. Upea tunturinäkymä.

Tunnelmallinen ja hyvinvarusteltu kelohuoneisto 
paritalossa väljään rakennetulla alueella lähellä 
Äkäslompolon palveluita ja hiihtokeskusta.

ALAKERRASSA KAKSI MAKUUHUONETTA, tilava  
tupakeittiö, sauna ja erillinen wc. Yläkerran avaralla  
parvella sängyt neljälle sekä erillinen wc. Vieraiden 
vapaassa käytössä on nopea langaton nettiyhteys.  
Mökin varustukseen kuuluu lisäksi matkasänky sekä 
syöttötuoli.

188. Pohjanpirtti

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

ALAKERRASSA KAKSI makuuhuonetta, yläkerrassa 3 kauniisti 
sisustettua alkovia, jotka tekevät tästä majasta perheelle mitä 
mieluisimman lomatukikohdan. Mökin asukkaiden käytössä 
potkukelkkoja sekä lasten pulkkia ja liukureita.
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179. Revontuli 3

Tunnelmallinen ja viihtyisä kelomökki Nilivaaran alueella, 
lähellä ulkoilumaastoja. 

ÄKÄSHOTELLILLE MATKAA n. 1 km, skibussin pysäkille n. 150 m. 
Toisessa makuuhuoneessa 120 cm leveä sänky ja toisessa 160 cm leveä 
parisänky, parvella runkopatjat. Pihassa grillikatos. Makuuhuoneesta käynti 
lasitetulle terassille. Kaksi makuuhuonetta.

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

Vieraskirjaan kesäkuussa 2005
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197. Luppola A ja B

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.

”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

”Kivistön punnitusporukka tuhlaamassa 
painonnousun ”sakkorahoja”… Kelit 
tosi upeat, porot taitaa olla ravintoloi-
den 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. Ruoanvalmistus-
vuorot jaettiin ennen tänne tuloa. Niin ku 
paaston ajaks ollaan syöty reippaasti. Ja 
juotu jne.” 

Vieraskirjaan maaliskuussa 2014
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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. Vuoden- 
aikakohde, kevät, kesä, syksy, talvi, kaamos, revontulet.
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201. Hanhikaltio

Viihtyisä, hyvin varusteltu höylähirsinen mökki 
Kaulavaarassa, ulkoilumaastojen läheisyydessä. 

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

”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

Viihtyisä ja hyvin varusteltu kelorivitalohuoneisto 
palvelujen tuntumassa, lähellä Äkäshotellia.

KOLMEN TUNTURIN näköala. Parvella erillinen wc.  
Käytössänne on suksien huoltotilat sekä autopaikka  
lämpöpistokkeella.

 
4+2

  
4+2

PERINTEINEN

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

Kaksi 
makuu- 

huonetta
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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 laa-
dukkaasti. Terassilla palju, joka on vieraiden itse lämmitettä-
vissä max 2–3 krt/vko. Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy, 
ulkoilu- ja hiihtoreitit vieressä.

    
8 MODERNI

211. Lompholo A ja B 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 10 213. Velhotar 

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

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

 
4 PERINTEINEN

214. Usvapirtti A

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

LOISTAVA SIJAINTI niin laskettelijalle kuin murtomaahiih-
täjällekin, valaistu latu ja ulkoilureitti aivan vieressä. Avara 
tupakeittiö sekä 2 mh, joissa tilaa lapsen matkasängylle. 
Tilava parvi, 2 autopaikkaa, suksienhuoltohuone. Terassilta 
näet niin keskiyön auringon, Pallaksen,kuin pohjoisen taivaan 
revontulet.Vuodenaikakohde, kevät, kesä, syksy.

   
4+2 PERINTEINEN

 
4+2

Vuonna 2017 valmistunut kaunis vaalein värein 
sisustettu yksittäinen mökki rauhallisella  
Kaulavaaran alueella. 

OLOHUONEESSA KORKEAT MAISEMAIKKUNAT.  
Murtomaahiihtoladut aivan vieressä. Tervetuloa viihtymään!

MODERNI

221. Villa Rudolf219. Maahisenrinne E21  
 

4+2 PERINTEINEN

Syksyllä 2017 valmistunut kelorivitalohuo- 
neisto keskeisellä paikalla Äkäslompolossa  
tunturiin nousevassa rinteessä.

HUONEISTO ON HYVIN VARUSTELTU ja laadukkaasti sisus-
tettu. Murtomaahiihtäjän unelmakohde. Taloyhtiössä lämmin 
suksienhuoltotila ja valaistu latu välittömässä läheisyydessä. 
Skibus-pysäkki sijaitsee Tunturintien varrella kohteen lähellä. 
Äkäslompolon keskustaan ja laskettelurinteeseen matkaa  
n. 2 km. Kuvat vastaavasta kohteesta.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

210. Menninkäinen 
   ja Päivänsäde

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.

     
10 MODERNI

 
LÄHELLÄ

Kaksi 
makuu- 

huonetta



111110

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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45. Naavapirtti A ja B

52. Kuerkammi 6

56. Kukasrakka

57. Musko51. 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. 

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 kelorivitalohuoneisto  
Äkäslompolon keskustan tuntumassa, Tunturitien 
varressa. Useampia huoneistoja (qr-koodi: Musko I as 1).

MATKAA LÄHIMPÄÄN hotelliin 700 metriä. Yksi makuuhuone ja 
parvi.

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

MATKAA LÄHIMPÄÄN hotelliin 700 metriä.  
Yksi makuuhuone.

 
2+2

 
2+2

  
2+2

 
2+2

 
2+2

OMA RAUHA
 

PERINTEINEN

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

 
2+2 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

MODERNI

Yksi 
makuu-
huone

39. Safiiri

Vuonna 2016 valmistunut tunnelmallinen ja kaunis 
kelomökki kaikilla mukavuuksilla Äkäslompolon 
ytimessä, rauhallisella ja arvostetulla Peltotievan 
alueella, sopii hyvin myös autottomille.

LADUT JA SKIBUSSI lähellä, kaupat ja ravintolat kävelyetäisyy-
dellä. Mökissä erinomainen varustelutaso ja lähes kaikki uutta. 
Takka tuo lämpöä mökkiin ja aidon Lapin tunnelman voit aistia 
mökistä, joka on suurella sydämellä tehty. Mökin pihalla erillinen 
lämmitetty suksivarasto ja kuivaushuone vaatteille. Lisäksi 
mökissä on 30m2 terassi kaasugrilleineen ja pihakalusteineen.

”Wow!!! What an amazing place to stay. 
The cabin, the snow, the lake and the 
people, we have had an experience we 
will never forget for all the good reasons. 
This has been a real Christmas adven-
ture and we hope to return another year 
& even during the summer months as 
Yllas has so much to offer.”

Vieraskirjaan joulukuussa 2013

”Kivoja ilmoja pidelly; aurinkoista ja 
lämpöasteita. Meidän kvartetti hiihdelly 
yhteensä noin 600 km. Välillä umpihan-
gessakin, latukoneet olivat kuulemma 
heikossa hapessa. Tästä mökistä saa 
hyvät vauhdit Riemuliiterin ja Pirtukir-
kon parketille. Kotiinkin on helppo ja 
lyhyt yöllä tepastella. Porot vaeltelevat 
lähes päivittäin talon päädyn metsi-
kössä. Tässä mökissä viihdyttiin ja oli 
tosi hyvällä paikalla.”

Vieraskirjaan huhtikuussa 2005

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

Yksi 
makuu- 
huone
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58. Ylläskieppi

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.

”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 lähellä 
latuja.

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.

 
2

  
2+2
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2+2

  
2+2

LÄHELLÄ
 

MODERNI

MODERNI

PERINTEINEN

PERINTEINEN
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

Yksi 
makuu- 
huone
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75. Pikkukolo

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.

 
3 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

 
2+2

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

72. Kuura

Kaunis, yksittäinen vuonna 2016 valmistunut 
mökki suositulla Nilivaaran alueella Harjutien 
päässä, lähellä järveä ja latuja.

HYVÄ VARUSTELUTASO ja tilava parvi nejällä vuoteella.

4+2 MODERNI

73. Kurki A ja B

Kaunis, yksittäinen vuonna 2016 valmistunut 
mökki suositulla Nilivaaran alueella Harjutien 
päässä, lähellä järveä ja latuja.

HYVÄ VARUSTELUTASO ja tilava parvi. Kuvat ovat suuntaa 
antavia toisesta vastaavasta kohteesta.

2+2 MODERNI

73. Huurre

Kaunis yksittäinen vuonna 2016 valmistunut 
mökki suositulla Nilivaaran alueella Harjutien 
päässä, lähellä järveä ja latuja. 

HYVÄ VARUSTELUTASO ja tilava parvi neljällä vuoteella.

2+2 MODERNI

Yksi 
makuu- 
huone
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84. Velhonkuru I–II

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).

”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

  
2+2

 
2 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

83. Nallenpesä

Kodikas, höylähirsinen paritalohuoneisto  
rauhallisella alueella Nilivaarassa. 

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

”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

 
2+2 PERINTEINEN

85. Äkäsukko Timo

Pyöröhirsinen kodikas paritalohuoneisto keskus-
tan tuntumassa, rauhallinen sijainti Peltotievan 
alueella, lähellä latuja. 

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

  PERINTEINEN LÄHELLÄ4

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!

   
2+2 LÄHELLÄ

 
MODERNI

86. Grandimaja A
”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

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

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.

 
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).

 
4

 
2+2 OMA RAUHA

 
PERINTEINENLÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

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

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. 

 OMA RAUHA
 

PERINTEINEN

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.

 
8 OMA RAUHA

 
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

Kodikas vanhan ajan yhden makuuhuo-
neen ja parven kelohirsinen paritalo-
huoneisto Kuertunturin alueella.

137. Kuertuoppo
OMA RAUHA

 
PERINTEINEN  

2+2

4+2

Yksi 
makuu- 
huone
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150. Kaupinlaavu 1 ja 2

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

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

”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 
2+2 OMA RAUHA

 
PERINTEINEN

LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

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

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

145. Bella Arokelo

 
2+2 PERINTEINEN

Kodikas v. 2017 remontoitu huoneisto luonnon-
kauniilla Röhkömukan alueella kelorivitalossa. 

KOTA JA SUKSIENHUOLTOHUONE yhteiskäytössä muiden 
huoneistojen kanssa. Vaelluspolut, ladut ja skibussipysäkki 
lähellä.

  
2+2 PERINTEINEN

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

148. Kesänki  
   VII ja VIII

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

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

146. Osmankelo

Yksittäinen, viihtyisä kelomökki rauhallisella sijain-
nilla, mutta lähellä kaikkea Kaupinjärven alueella, 
Kuertunturin kupeessa. 

HYVÄT ULKOILUMAASTOT vieressä ja Ylläs-tunturin näkymä 
olohuoneen ikkunoista. Moderni ja hyvin varustelu keittiö, laa-
dukkaat ja kauniit astiat monipuoliseen ruuanlaittoon ja erilai-
siin kattauksiin. Makuuhuone parivuoteella, vaatehuone, tilava 
parvi, jossa neljä erillistä petipaikkaa. Ilmalämpöpumppu, osittain 
varaava takka, joka ei kuumenna liiaksi. Kaasugrilli myös käytössä!

 
2+2 OMA RAUHA

 
PERINTEINEN

Yksi 
makuu- 
huone
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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

  
2+2

 
PERINTEINEN

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

  
2+2 OMA RAUHA

 
PERINTEINEN

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

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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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
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179. Revontuli 1 ja 2

Tunnelmallinen ja viihtyisä keloparitalohuoneisto 
Nilivaaran alueella, lähellä ulkoilumaastoja.

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

 
2+2

  
2+2
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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.

  
2

OMA RAUHA
 

PERINTEINEN

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).

 
2+2 LÄHELLÄ
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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. 

 
4 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

196. Takajänkkä Pieni

Perinteinen paritalomökki Äkäslompolon  
keskustan tuntumassa. 

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

 
4 LÄHELLÄ

 
PERINTEINEN

Yksi 
makuu- 
huone
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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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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.

 
2+2 LÄHELLÄ

 
MODERNI

Yksi 
makuu- 
huone
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216. Maahisenrinne
   C11, D14, E19 
   ja F23

Upea kelorivitalo komeissa maisemissa. 

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

401. Jylhäkangas as 1

Viihtyisä ja kodikas paritalon puolikas Ylläsjärvellä.  

HUONEISTOSSA ON ALAKERRASSA yksi makuuhuone ja 
tupakeittiö, erillinen wc, sauna sekä pesu- ja pukuhuone. 
Yläkerrassa parvella kuusi runkosänkyä. Erillinen suksien 
huoltotila autokatoksen yhteydessä. Valaistulle ladulle 100 m 
ja hiihtokeskus Iso-Ylläkselle 1 km.

  PERINTEINEN
2+6

214. Usvapirtti B

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

LOISTAVA SIJAINTI niin laskettelijalle kuin murtomaahiihtäjällekin, valaistu latu 
ja ulkoilureitti aivan vieressä. Avara tupakeittiö, 1 mh jossa tilaa lasten matkasän-
gylle. 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.

”Mukavat kolme päivää vietetty Äkäs-
lompolossa. Vain yksi päivä oli sateinen 
ja silloin kävimme Saaga-kylpylässä 
uimassa. Muuten olemme patikoineet 
ja saunottu paljon. Upeita lenkkipolkuja 
on paljon, niiden varrella on grillattu 
makkaraa ja ihasteltu maisemia. Mökki 
on komea ja viihtyisä.”

Vieraskirjaan heinäkuussa 2013

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

Kodikas, yksiötyyppinen lomahuoneisto pyöröhirsisessä  
rivitalossa Nilivaaran alueella. 

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

”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

54. Ylläsviikko

65. Kuppeli Pieni

57. Musko Pieni

Ylläsviikko käsittää 24 pyöröhirsistä  
pari- ja rivitalohuoneistoa. 

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

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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77. Kesänkiylläs A1 ja A2

Viihtyisä, kelohonkainen lomahuoneisto rauhallisella 
paikalla Äkäslompolossa, Kesäkijärventiellä. 

A1-HUONEISTO REMONTOITU vuonna 2016 ja A2-huoneiston 
sisustus uusittu täysin vuonna 2010

”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

 
2

 
PERINTEINEN

”Lämmin kiitos ”mökin” lainasta. 
Olemme ammentaneet voimaa näistä 
Ylläksen jylhistä maisemista, sekä tämän 
”mökin” lämmöstä. Täällä huokuu hyvä 
henki. Olemme nauttineet saunan 
löylyistä ja rauhallisesta olosta takan 
ääressä. Ruusuja!”

Vieraskirjaan syyskuussa 2012

Studiot
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LÄHELLÄ
 

PERINTEINEN

95. Myllykaltio 356 190. YlläStar I ja III

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.

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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191. Ylläsniesta Pieni

178. Reporanka Pieni

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. 

”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

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

Vieraskirjaan syyskuussa 2005

61. Mokko

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).
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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. 

Studiot





Ahdinkuja 1/Sivulantie, 95970 Äkäslompolo, puh. 016 510 3300
info@destinationlapland.com, www.destinationlapland.com

Lisää tarinoita ja tietoa Ylläkseltä osoitteessa 
www.destinationlapland.com


