
Kuukkeli
Vuokratupa

Soma Kuukkelin vuokratupa sijaitsee lehtomaisessa notkelmassa 
Pyhäjoen varressa, omassa rauhassaan, mutta reittien lähellä. 
Tuvassa on kaksi erikseen vuokrattavaa huonetta ja sauna.

  Sijainti
Kuukkelin vuokratupa sijaitsee Pelko-
senniemellä, Itä-Lapissa, Pyhä-Luoston 
kansallispuiston keskivaiheilla. Pyhäjoen 
rannalla oleva tupa on sekä kesä- että 
talvireittien varrella.
Koordinaatit: 
Euref-Fin (~ WGS84) lat: 67° 05.6023’ lon: 
26° 59.7645’  ETRS-TM35FIN: N: 7441788 E: 
499829

  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: puulämmitteinen kamiina. 
Tuvan lämpiäminen vie aikaa. 
Ruuanlaittoon: kaasuliesi ja välttämät-
tömät keittoastiat (kattila, paistinpannu, 
kahvipannu). Ota mukaan omat ruokailu-
välineet.
Nukkumatilat: tuvalla on kaksi erillistä 
huonetta, jotka varataan erikseen. Huone 
1: laveri 5 hengelle, huone 2: laveri ja ker-
rossängyt 7 hengelle. Huoneissa on patjat, 
tyynyt ja peitot. Ota mukaan liinavaatteet 
tai makuupussi.

Sauna: samassa rakennuksessa oleva 
puulämmitteinen sauna on vuokraajien 
yhteisesti käytettävissä. Saunan lämpiämi-
nen vie aikaa. Muista tyhjentää kaikki vesi-
säiliöt lähtiessäsi tuvalta, erityisesti talvella 
jäätyminen rikkoo astiat ja padan.
Vesi: otetaan ympäri vuoden viereisestä 
Pyhäjoesta, keitettävä ennen käyttöä. 
Liiterissä on työkaluja jään rikkomiseen 
talviaikaan.
Muu varustus: nuotiopaikka, puuliiteri ja 
kuivakäymälä (oma wc-paperi mukaan).

  Miten perille?
Lähin isompi parkkipaikka on Rykimäke-
ron P-paikka 3,4 km päässä vuokratuvasta 
pohjoiseen, Pyhä-Luosto maantien varrella 
n. 5 km Luostolta etelään. Parkkipaikalta 
lähtee punaisella merkitty kesäreitti ja 
viikosta 7 alkaen hiihtolatu (kiertosuunta 
vastapäivään), kohti tupaa. 
Kesäaikaan noin 1,5 km kävelymatkan 
päässä tuvasta on pieni P-paikka Luoston-
tien varressa, josta on selkeähkö polku 
tuvalle. Parkkipaikalla ei ole talvikunnos-
sapitoa.
Pyhä-Luostolle pääsee linja-autolla 
Rovaniemeltä ja Kemijärveltä ja SkiBussi 
ajaa tunturikeskuksien välillä. Linja-auton 
kuljettajaa voi pyytää pysähtymään Ryki-
mäkeron P-paikan kohdalle.

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 millään 
moottoriajoneuvolla. Pääsy vaatii 
retkeily- ja suunnistustaitoja sekä 
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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