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Vuokratupa

Tietoa retkeilijälle

Kuukkeli

• Tupa on sähkötön, siellä ei ole
juoksevaa vettä ja se sijaitsee
erämaassa tieverkon ulkopuolella.
Tuvalla ei ole henkilökuntaa,
ruokaa, eikä sitä lämmitetä etukäteen. Tupa lämpiää puulla ja sen
lämmittämiseen pitää varata aikaa.
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Soma Kuukkelin vuokratupa sijaitsee lehtomaisessa notkelmassa
Pyhäjoen varressa, omassa rauhassaan, mutta silti reittien lähellä.
Tuvassa on kaksi erikseen vuokrattavaa huonetta ja sauna.
Sijainti

Kuukkelin vuokratupa sijaitsee Pelkosenniemellä, 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
€

Hinta

60 € / yö / huone tai koko tupa 120 € / yö
(hinta sis. 10% alv), maksimivarausaika 3 yötä.
Vuokra-aika alkaa klo 14 ja päättyy klo 12.
Varaukset: www.eraluvat.fi

Avaimet

Avaimen saa maksukuittia vastaan
Luontokeskus Naavasta tai poikkeuksellisesti kesällä 2020 Luoston Ametistikaupasta,
normaalisti Lapland Hotel Luostotunturin
vastaanotosta (joka on suljettu kesän 2020).
Tarkista avaimennoutopaikan aukioloaika.

Varustus
Lämmitys: puulämmitteinen kamiina. Huomaathan, että tuvan lämpiäminen vie aikansa.
Ruuanlaittoon: kaasuliesi ja välttämättömät
keittoastiat (kattila, paistinpannu, kahvipannu). Ota mukaan omat ruokailuvälineet.
Nukkumatilat: tuvalla on kaksi erillistä 18 m²:n
kokoista huonetta. Huone 1: laveri 5 hengelle,
huone 2: laveri ja kerrossängyt 7 hengelle. Huoneet varataan erikseen. Huoneissa on patjat,
tyynyt ja peitot. Ota mukaan liinavaatteet tai
makuupussi.

Sauna: samassa rakennuksessa oleva puulämmitteinen sauna on vuokraajien yhteisesti
käytettävissä. Huomaathan, että saunan lämpiäminen vie aikansa. Muista tyhjentää kaikki
vesisäiliöt lähtiessäsi tuvalta, erityisesti talvella jäätyminen rikkoo astiat ja padan.
Vesi: vettä saa ympäri vuoden viereisestä Pyhäjoesta, keitettävä ennen käyttöä. Talvella
liiterissä on työkaluja jään rikkomiseen.
Muu varustus: pihapiirissä on nuotiopaikka,
puuliiteri ja kuivakäymälä (oma wc-paperi
mukaan).

Miten perille?

Lähin isompi P-paikka on Rykimäkeron parkkipaikka 3,4 km päässä vuokratuvasta pohjoiseen, Pyhä-Luosto maantien (nro 962) varrella
n. 5 km Luostolta etelään kohti Pyhää.
Parkkipaikalta lähtee kesäreitti ja talvella
viikosta 7 alkaen hiihtolatu (kiertosuunta
vastapäivään), kohti Kuukkelin vuokratupaa.
Kesäaikaan noin 1,5 km kävelymatkan
päässä tuvasta on pieni P-paikka
Luostontien varressa ja parkkipaikalta
on selkeähkö polku tuvalle. Tällä parkkipaikalla ei ole talvikunnossapitoa.
Pyhä-Luostolle pääsee linja-autolla Rovaniemeltä. Linja-auton kuljettajaa voi pyytää
pysähtymään Rykimäkeron P-paikan kohdalle.

• Tuvan pihaan ei pääse autolla.
Tuvalle pääsyy vaatii retkeily- ja
suunnistustaitoja. Reitti- ja
varustesuunnittelussa pitää
varautua siihen, että keliolosuhteet
voivat muuttua hetkessä.
• Tupa sijaitsee luonnonsuojelualueella, tarkista aluekohtaiset
säännöt www.luontoon.fi
• Tupaan ei saa tuoda lemmikkieläimiä, siellä ei saa tupakoida
eikä se sovellu liikuntaesteisille.
• Pakkaa mukaan riittävä varustus:
lämmintä vaatetta, eväitä, juotavaa, kartta, kompassi, tulentekovälineet, wc-paperi, ladattu
matkapuhelin, yöpymistarpeet,
otsalamppu ja ensiapupakkaus.
• Tarkista tuvalla palovaroittimen
kunto. Suosittelemme ottamaan
pariston mukaan. Kynttilöitä tulee
turvallisuussyistä valvoa koko ajan.
• Tuvalla ei ole erillistä siivousta.
Siivoa tupa jälkeesi ja jätä seuraavalle tulijalle pilkotut polttopuut
sekä sytykkeet valmiiksi.
• Tuvalla on omatoiminen
jätehuolto eli jokainen retkeilijä
vie omat jätteensä pois.
• Mikäli huomaat puutteita, ilmoita
niistä, jotta voimme reagoida puutteisiin mahdollisimman nopeasti.

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

