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Rikinänkumpu
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Rikinänkumpu

Rikinänkumpu on UPM:n Kaukaan ja Kymin yhtiöläisten käyttöön tar koitettu 
lomanviettopaikka, joka sijaitsee Levin matkailu- ja laskettelukeskuksen lähei-
syydessä osoitteessa Rikinänmukka 1, Sirkka, Kittilä. 

Etäisyyttä Levin keskukseen on 1,4 km. Levin keskuksessa sijaitsevat kaupat, 
ravintolat, laskettelukeskus, hiihtoladut ja muut palvelut. Ski Bussi kulkee huo-
neiston vierestä.
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Majoitustilat

Majoitustilat sijaitsevat päärakennuksessa, missä on kuusi kahden hengen 
huonetta, yläkerrassa neljä ja alakerrassa kaksi.

Sirkka Rakka

Immel Aakenus
Alakerran huoneet:

Kätkä (yksi 120 cm vuode) Levi

Yläkerran huoneet:
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Yhteiset tilat

Alakerran keittiön varustus:
• jääkaappi, pakastin
• astianpesukone
• mikroaaltouuni
• sähköuuni
• kahvin- ja vedenkeittimet
• astiat ja ruokailuvälineet
• ruokailupöytä 6 hengelle

Alakerran olohuoneessa on 
• televisio
• stereot
• takka
• ruokailutila 6 hengelle

Yläkerran aulassa on 
• televisio 
• oleskeluryhmä
• jääkaappi
• mikroaaltouuni
• kahvin- ja teenkeitin
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Päärakennuksessa on lisäksi 
 sauna ja apukeittiö. 

Apukeittiössä on pyykinpesu-
kone ja kuivausrumpu.
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Piharakennukset

Rikinänkumpuun kuuluu piharakennus 
ja grillihuone. Piharakennuksessa on 
sauna, takka/pukuhuone, kuivaus-
huone sekä suksien huoltotila.
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Grillikatoksessa on tulisija ja viereisessä puuvajassa varastoidaan puut.

Pihalla on 3 autolämmitystolppaa.
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Vuokraaja vastaa siisteydestä

Rikinänkumpu toimii itsepalveluperiaatteelle. Huoneistojen varustukseen kuulu-
vat peitot ja tyynyt. Petivaatteet ja pyyhkeet jokainen tuo tullessaan. 

Talossa ei ole ulkopuolista siivousta ja jokainen siivoaa jälkensä periaatteel-
la ”Talo jätetään siistimmäksi kuin se oli tullessa”. Siivoustarvikkeet löytyvät 
talosta. 

Kotieläimen voi ottaa mukaan, jos varaa koko talon. Kotieläimiä saa pitää 
vain alakerrassa ja loppusiivous on tehtävä erityisellä huolella.

Varaukset ja hinnastot

Talon varauksesta lisätietoja saa Arja Pervalalta, arja.pervala@upm.com tai 
puh. 040-579 1065.

Sesonkiviikot 9–17 ja 36–39 vuokrataan viikko kerrallaan. Kevätviikot 9–17 
arvotaan. Arvontaan voit osallistua jättämällä arvonta lipukkeen joulukuun vii-
meiseen päivään mennessä. Sesonkiaikana varaus on peruttava kaksi viikkoa 
ennen, muuten peritään 50 €. 
 
Maksu on sesonkiviikoilla 20 €/vrk/hlö ja hiljaisilla viikoilla 17 €/vrk/hlö. 

Asuntoauto-/asuntovaunupaikka myös vuokrattavissa 25 euroa/vrk, johon 
sisältyy saunarakennuksen wc- ja saunatilojen käyttö. Omalla autolla liikkeellä 
olevalle autopistokepaikka 2 euroa/vrk.

Vuorokausihinnalla saa edullisen yöpymisen hyvin varustellussa, hyvällä 
paikalla olevassa mukavassa talossa, jossa kaikki nykyajan tarpeet on otettu 
huomioon.


