
Uittipiekka
Varaustupa

Tunnelmallinen Uittipiekan varaustupa on Kemihaaran erämaa-
alueella, merkittyjen reittien ulkopuolella sijaitseva kokeneen 
omatoimiretkeilijän kohde. 

  Sijainti
Uittipiekan varaustupa sijaitsee Savukoskella, 
Itä-Lapissa, Kemihaaran erämaa-alueella. 
Tupa on Sorvortanjoen laaksossa Uittipie-
kantunturin pohjoispuolella.

Koordinaatit: 
Euref-Fin (~ WGS84) lat: 67° 53.5668’ lon: 28° 
32.3545’  ETRS-TM35FIN: N: 7531714 E: 564639

  Avaimet
Avaimen saa maksukuittia vastaan Savukosken 
opastuskeskus Korvatunturista, Pyhä-Luoston 
luontokeskus Naavasta, Samperin Savotasta, 
Tulppion Majoilta, Naruskan retkeilymajalta tai 
Tuntsan ja Naruskan Tunturilomista. Tarkista 
avaimennoutopaikan aukioloaika. 

  Varustus
Lämmitys: Kamiina. Huomaathan, että tuvan 
lämpiäminen vie aikansa.
Ruuanlaittoon: Kaasuliesi ja välttämättömät 
keittoastiat (kattila ja paistinpannu). Ota mukaan 
omat ruokailuvälineet.
Nukkumatilat: Kerrossängyt, patjat, tyynyt 
ja peitot. Ota mukaan omat liinavaatteet tai 
makuupussi.
Sauna: Pihapiirissä oleva sauna on sekä vara-
ustuvan asukkaiden että autiotupalaisten 
käytössä. Huomaathan, että saunan lämpiämi-
nen vie aikansa. Muistathan tyhjentää kaikki 
vesisäiliöt lähtiessäsi tuvalta. Tyhjentäminen 

on erityisen tärkeää talvella, koska jäätynyt vesi 
halkaisee ämpärit ja padan vesisäiliön.
Vesi: Vesi otetaan viereisestä purosta, jolle joh-
taa pitkokset, vesi on keitettävä ennen käyttöä.
Muu varustus: Saman rakennuksen toisessa pää-
dyssä on autiotupa. Pihapiirissä nuotiopaikka, 
liiteri ja kuivakäymälä (oma wc-paperi mukaan). 

  Miten perille?
Uittipiekan varaustupa sijaitsee merkit-
tyjen reittien ulkopuolella. Tuvalle pääsy 
vaatii suunnistustaitoja.

Sulan maan aikaan on lyhin reitti Uit-
tipiekalle Lokan kautta. Lokasta ajetaan 
Pihtijoen suuntaan, käännytään Mukka-
joenrovan kohdalta oikealle ja ajetaan 
Taltukkaselkään asti. Tuvalle on tästä 
suunnistusmatkaa reilu 6 km. Toinen reitti 
tuvalle tulee Savukosken suunnasta. Ruu-
vaojalta käännytään vasemmalle, ajetaan 
Nivatunturin pohjoispuolitse kohti Marja-
vaaraa ja sieltä edelleen Sorvortantunturin 
kylkeen. Tästä on tuvalle suunnistusmat-
kaa reilu 9 km. Tiet ovat metsäautoteitä ja 
voivat olla huonokuntoisia.  

Talvella Uittipiekalle pääsee hiihtämällä 
Kemihaaran suunnasta, jossa on lähin 
aurattu tie. Reittivalinnasta riippuen on 
Kemihaarasta tuvalle matkaa n. 23 km 
umpihankihiihtoa. Kohteelle ei ole julkista 
liikennettä. 

• 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.

• Tuvalle ei pääse millään moot-
toriajoneuvolla. Pääsy vaatii 
retkeily- ja suunnistustaitoja sekä 
keliolosuhteisiin varautumista.

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

• Tupaan ei saa tuoda lemmikki-
eläimiä, 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 seuraa-
valle tulijalle pilkotut polttopuut 
sekä sytykkeet valmiiksi. Tuvalla 
ei ole erillistä siivousta. 

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

• Mikäli huomaat puutteita, ilmoita 
niistä Savukosken opastuskeskus 
Korvatunturiin tai Luontokeskus 
Naavaan. 
 

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

Valokuvat: Timo Reinvuo, Anna Pakkanen / Metsähallitus 
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