
                               

   

 

Hyvä Rukan alueen kiinteistönomistaja,   

Rukalla on ollut käytössä kiinteistönomistajille suunnattu vapaaehtoinen latumaksu. Kokemukset ovat olleet 

hyviä, eli te kiinteistönomistajat olette lähteneet mukaan hienosti ja ladut ovatkin viime vuodet saaneet 

positiivista palautetta parantuneesta hoidosta. Toki vielä on paljon parannettavaakin, mutta suunta on 

vahvasti oikea!  

Latumaksu tuotti viime vuonna 45 225 euroa. Mukana olivat kaikki Rukan alueen suurimmat kiinteistöyhtiöt, 

useimmat majoittajat ja yli sata yksittäistä mökinomistajaa. Kiitos kaikille latumaksuun osallistuneille! 

Latumaksulla ylläpidetään mm. Oivanki-Pulkkajärvi latureittejä. Rukan ympäryslatua kunnostetaan 

lumisadepäivinä tarvittaessa kahdesti. Joululomien aikana ja 15.2. alkaen Rukan alueen ladut kunnostetaan 

päivittäin. Vapaaehtoinen latumaksu on mahdollistanut myös ensilumen latujen tekemisen Rukalle ja 

kirkonkylään. Tämä tehdään usean toimijan yhteistyöllä kesän yli säilötyllä tykkilumella.  

 

Kiinteistökohtaisen latumaksun laskentaperuste pysyy ennallaan, joten lisätuki halutaan saada kokoon 

maksupohjaa laajentamalla. Toivomme, että myös aikaisemmin empineet tahot lähtevät nyt mukaan, sillä 

maksulla on todella merkitystä latujen kuntoon, varsinkin nykyisen yleisen kustannustason nousun myötä.  

Vuosselin ulkoilu- ja latureitin rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaan ja valmistuu vuoden 2023 

loppuun mennessä. ELY-keskus on myöntänyt rakentamiseen tukea EU:n maaseudun kehittämisrahastosta.  

Osoitteesta Vapaaehtoinen latumaksu Ruka-Kuusamossa | Ruka.fi löydät viime vuonna mukana olleet yhtiöt. 

Listaan päivitetään maksujärjestyksessä tänä vuonna latumaksunsa hoitaneet. Yksityishenkilöiden maksuja 

emme tietosuojasyistä voi listalla esittää, mutta olemme kiitollisia kaikesta tuesta latujemme hoitoon! 

Rukan latumaksu perustuu kiinteistön pinta-alaan ja on edelleen 0,40 € / m2: esimerkiksi 80 m2 loma-

asunnon osalta siis vain 32 euroa vuodessa. Erittäin kohtuullinen maksu perustuu luottamukseemme siihen, 

että näissä talkoissa haluaa jokainen Rukan loma-asunnon omistaja olla mukana!  

Alla oman kiinteistösi latumaksun maksutiedot: 

Maksaja:                            XXXX  

Maksun saaja: Kuusamon Kaupunki / Latumaksut 

Tilinumero:   FI56 8000 1800 8610 16 

Summa:   xx eur 

Viesti:  Latumaksut/3390.523000.0718 

Latumaksun 2022-2023 peruste: XX m2 * 0,4 eur /m2 = XX eur 

 

Latumaksu on vapaaehtoinen, arvonlisäveroton avustus. 

Yritykset voivat vähentää maksun verotuksessa. Pyydämme suorittamaan maksun joulukuun 2022 loppuun 

mennessä. Mikäli koet latumaksun kohdallasi kohtuuttoman korkeaksi, voit maksaa myös pienemmän 

summan. Minimimaksuksi ehdotamme 30 euroa. Voit mielellään tukea latujen hoitoa myös suuremmalla 

summalla. 

 

 

 

https://www.ruka.fi/fi/elamykset/ladut-ja-hiihto/vapaaehtoinen-latumaksu


                               

   

 

Uskomme, että näet asian tärkeyden ja haluat omalta osaltasi olla varmistamassa Rukan latujen 

huippukunnon sekä kehittymisen.   

Kaupunki hoitaa maksujen keräämisen omalla kustannuksellaan, joten jokainen maksettu euro menee 

suoraan latujen parempaan ylläpitoon. Pyynnöstänne voimme toimittaa tulostettavan dokumentin 

latumaksun suorittamisesta.  

Kiitos osallistumisesta Rukan latujen kehittämiseen! 

 

  

 

Mats Lindfors   Jarkko Tammi 

Toimitusjohtaja  Yhdyskuntajohtaja 

Ruka-Kuusamo Matkailu ry  Kuusamon Kaupunki 

 

Lisätietoa latumaksusta antaa mielellään Marta Khvesko, marta.khvesko@kuusamo.fi  

Tietosuojaselosteen löydät osoitteesta 

http://www.kuusamo.fi/paatoksenteko/tietosuoja/tietosuojaselosteet. 

Muistathan myös, että maailman parhaat hiihtäjät ja mäkihyppääjät kisaavat FIS Ruka Nordic Maailmancupin 

avauksessa 25.11–27.11.2022. Tapahtumaan otetaan jälleen yleisöä kannustamaan suomalaiset hyviin 

suorituksiin. Tiedossa on kolme päivää huippu-urheilua Rukalla, hypätkää mukaan tunnelmaan!  

Ajantasaiset latujen kunnostustiedot löydät Fluent Outdoors-palvelusta Fluent Outdoors - Kuusamo 

(fluentprogress.fi).  
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