
Yrjölä
Vuokratupa

Yrjölän vuokratupa sijaitsee erämaan rauhassa kauniin 
Pyhälatva-aavan suomaiseman ympäröimänä. Tuvalta aukeaa 
komea tunturimaisema jylhälle Ukko-Luostolle.

  Sijainti
Yrjölän vuokratupa sijaitsee Sodanky-
lässä, Itä-Lapissa, Pyhä-Luoston kansal-
lispuiston pohjoisosassa. Vuokratupa on 
Pyhälatva-aavalla, n. 500 metrin piston 
päässä Luoston vaellusluontopolulta. 
Koordinaatit: 
Euref-Fin (~ WGS84) lat: 67° 07.4581’ lon: 
26° 51.1479’  ETRS-TM35FIN: N: 7445244 E: 
493600

  Avaimet
Avaimen saa maksukuittia vastaan 
Pyhältä Luontokeskus Naavasta ja Luos-
tolta Ametistikaupalta. Tarkista avaimen-
noutopaikan aukioloaika. Vuokra-aika 
alkaa klo 14 ja päättyy klo 12.

  Varustus
Lämmitys: kamiina. Huomaathan, että 
tuvan lämpiäminen vie aikansa.
Ruuanlaittoon: kaasuliesi ja välttämät-
tömät keittoastiat (kattila, paistinpannu, 
kahvipannu) ja joitakin ruokailuvälineitä.
Nukkumatilat: tilat seitsemälle. Tuvalla 
on yksi erillinen sänky, patjat parvella ja 
tyynyt sekä täkit. Ota mukaan omat liina-
vaatteet tai makuupussi.
Sauna: pihapiirin puulämmitteinen sauna 
on vuokraajan käytettävissä. Saunan 
lämpiäminen vie aikansa. Muistathan 

tyhjentää kaikki vesisäiliöt ja ämpärit läh-
tiessäsi tuvalta. Tämä on erityisen tärkeää 
talvella, koska jäätynyt vesi halkaisee 
ämpärit ja padan vesisäiliön.
Vesi: juomavesi on tuotava mukana 
tai otettava tuvan lähistöllä (n.500 m) 
olevasta hetteestä ja keitettävä ennen 
käyttöä. Lähellä olevasta purosta (kepein 
merkitty polku saunan nurkalta) otettu 
ruskea vesi kelpaa pesuvedeksi.
Muu varustus: pihapiirissä on nuotio-
paikka, kuivakäymälä (oma wc-paperi 
mukaan) ja liiteri.

  Miten perille?
Auton voi jättää Luoston laskettelurin-
teiden pysäköintialueelle. Pysäköinti-
alueelta tuvalle on kävelymatkaa 7 km 
vihreällä merkittyä Luoston vaellusluon-
topolkua pitkin. Tuvalle pääsee myös 
Luostonloman P-paikalta, Torvisen majan 
läheltä, jolloin matkaa kertyy noin 6 km. 
Tuvalle ei mene merkittyä talvireittiä.
Pyhä-Luostolle pääsee linja-autolla Rova-
niemeltä ja Kemijärveltä ja SkiBussi ajaa 
tunturikeskuksien välillä.

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.

Tuvalle 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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