
Huttujärvi
Vuokratupa

Huttujärven tuntumassa sijaitseva sympaattinen ja suosittu tupa 
hurmaa vuoden ympäri.

  Sijainti
Pelkosenniemellä, Pyhä-Luoston kan-
sallispuiston eteläosassa. Pyhä-Luoston 
retkeilyreitin varrella oleva tupa on n. 200 
m päässä Huttujärven rannasta.
Koordinaatit: 
Euref-Fin (~ WGS84) lat: 67° 01.8295’ lon: 
27° 02.3474’  ETRS-TM35FIN: N: 7434779 E: 
501703

  Avaimet
Avaimen saa maksukuittia vastaan Pyhältä
Luontokeskus Naavasta ja Luostolta Ame-
tistikaupalta. Tarkista avaimennoutopai-
kan aukioloaika. Vuokra-aika alkaa klo 14 ja 
päättyy klo 12.

  Varustus
Lämmitys: kamiina ja takka. Sytytä 
kamiina ennen takan käyttöä, jotta savut 
eivät tule sisälle. Lämpiäminen vie aikaa.
Ruuanlaittoon: kaasuliesi ja välttämättö-
mät keittoastiat (kattila, paistinpannu, kah-
vipannu). Tuo mukanasi ruokailuvälineet.
Nukkumatilat: tilat neljälle (kerrossänky 
ja erillinen sänky) sekä tyynyt ja täkit. Ota 
mukaan liinavaatteet tai makuupussi.
Sauna: puulämmitteinen sauna on vuok-
raajan käytettävissä. Saunan lämpiäminen 
vie aikaa. Tyhjennä vesisäiliö ja ämpärit 
lähtiessäsi tuvalta. Tämä on erityisen tär-
keää talvella, koska jäätynyt vesi halkaisee 
ämpärit ja padan vesisäiliön.

Vesi: juomavesi talousvesikaivosta ja pesu-
vesi järvestä. Talousvesikaivo voi tyhjentyä 
keväällä, jolloin vesi on otettava järvestä 
tai lumesta sulattamalla.
Muu varustus: yleisessä käytössä oleva 
keittokatos sekä kuivakäymälä (oma 
wc-paperi mukaan) ja liiteri. Järven ran-
nassa on laituri, mutta ei virallista uima-
rantaa. Vuokraajan käytössä on soutuvene.

  Miten perille?
Sulan maan aikaan Pyhältä ajetaan 9 km 
Pyhä-Luosto -maantietä kohti Luostoa, 
vasemmalle kääntyy Huttujärventie, jota 
ajetaan 2 km. Tien päässä on puomi ja 
pysäköintialue. Loppumatka 2,5 km pati-
koidaan.
Huttujärventie on huonokuntoinen eikä 
sillä ole talvikunnossapitoa. Talvella 
tuvalle pääsee lumikenkäillen tai latua 
pitkin hiihtäen viikosta 7 alkaen. Tien 
alkupäässä ei ole pysäköintialuetta, 
sen varteen aurataan pieni aukko vain 
poronhoitajia ja huoltotoimia varten. Tien 
varressa on yksityisen mökki, mutta ei 
pysäköintimahdollisuutta. 
Pyhä-Luostolle pääsee linja-autolla Rova-
niemeltä ja Kemijärveltä ja SkiBussi ajaa 
tunturikeskuksien välillä. Lähin linja-au-
topysäkki sijaitsee Kiimaselässä n. 600 m 
päässä Huttujärventien risteyksestä, josta 
kävely- tai hiihtomatkaa tuvalle tulee noin 
5 km.

Tietoa retkeilijälle
Tupa on sähkötön, siellä ei ole 

juoksevaa vettä ja se sijaitsee 
erämaassa tieverkon ulkopuo-
lella. Tuvalla ei ole henkilökun-
taa, ruokaa, eikä sitä lämmitetä 
etukäteen. Tupa lämpiää puulla, 
lämmittämiseen pitää varata 
aikaa.

Tuvan pihaan ei pääse autolla. 
Pääsy vaatii retkeily- ja suun-
nistustaitoja sekä vaihteleviin 
keliolosuhteisiin varautumista.

Tupa sijaitsee luonnonsuoje-
lualueella, tarkista aluekohtaiset 
säännöt www.luontoon.fi

Tupaan ei saa tuoda lemmik-
kieläimiä, siellä ei saa tupakoida 
eikä se sovellu liikuntaesteisille.

Pakkaa mukaan: lämmintä 
vaatetta, eväitä, juotavaa, kartta, 
kompassi, tulentekovälineet, 
wc-paperi, ladattu matkapuhelin, 
yöpymistarpeet, otsalamppu ja 
ensiapupakkaus. 

Tarkista tuvalla palovaroittimen 
kunto. Suosittelemme ottamaan 
pariston mukaan. Valvo kyntti-
löitä turvallisuussyistä koko ajan.

Siivoa tupa jälkeesi ja jätä 
seuraavalle tulijalle pilkotut polt-
topuut sekä sytykkeet valmiiksi. 
Tuvalla ei ole erillistä siivousta. 

Tuvalla on omatoiminen jäte-
huolto: vie omat jätteesi pois. 

Mikäli huomaat puutteita, 
ilmoita niistä luontokeskus Naa-
vaan.

Huollosta vastaa Metsähallitus, 
Lapin Luontopalvelut. Lisätie-
toja: Pyhä-Luoston luontokeskus 
Naava, pyhaluosto@metsa.fi tai 
puh. 020 639 7302.

Valokuvat: Anna Pakkanen, Metsähallitus 
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