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Kansainvälisen matkailun kasvu käynnistää jätti-investoinnit Rukalla jo ensi kesänä 

 

Koko tunturin ylittävä gondolihissi yhdistää Rukan nykyisen kävelykylän ja Itä-Rukalle nousevan 

uuden RukaValley-alueen. Uusilla investoinneilla houkutellaan ennen kaikkea kansainvälisiä 

matkailijoita.  

 

Rukan matkailualueen vahva kehitys jatkuu. Kuusamon kansainväliset yöpymiset kasvoivat vuonna 

2017 lähes 30 prosentilla ja vastaavaa kasvua odotetaan vuodelle 2018. Kuusamon lentokentän 

liikenne kasvoi joulukuussa 2017 yli 40 % ja vuodelle 2018 odotetaan yli 20 % kasvua 

lentoliikenteeseen. Kiinnostuksen kovaan kasvuun vastataan nyt uusilla investoinneilla.  

 

Itä-Rukalle nousee uusi kävelykylä RukaValley, jonka sijainti Valtavaaran luonnonsuojelualueen ja 

rinteiden kainalossa on ainutlaatuinen. Kävelykylän suunnitelmasta vastaa arvostettu kanadalainen 

suunnittelutoimisto Ecosign Mountain Planners. Ensimmäisenä uuteen kylään nousee RukaValley-

hotelli, johon tulee 80 huonetta ja 40 huoneistoa. Lisäksi hotelliin tulee kaksi ravintolaa, vuokraamo- 

ja ohjelmapalvelut sekä kaivattu ruokakauppa. RukaValleyn ja Rukan nykyisen kylän välille 

rakennetaan maisemagondoli, joka kuljettaa tunturin yli niin laskijat, jalankulkijat kuin pyöräilijätkin 

ympäri vuoden. 

– Rukan kehityksessä alkaa nyt uusi aikakausi, kun gondolihissi yhdistää Rukan nykyisen ja uuden 

kylän. Helppous, autottomuus ja ympäristöystävällisyys ovat entistä vahvemmin Rukan 

ylivoimatekijöitä kansainvälisessä kilpailussa, perheyhtiö Rukakeskus Oy:n toimitusjohtaja Ville Aho 

toteaa.  

 

Maisemagondolin lisäksi Eturinteelle rakennetaan uusi huippunopea kuvullinen 6 hengen tuolihissi. 

Ruka investoi rinteisiin ja hisseihin vuosina 2017–2018 yhteensä 15 miljoonaa euroa, ja hotelli-

investoinnin arvo on noin 20 miljoonaa euroa. RukaValleyn alueelle on kaavoitettu kaikkiaan 1700 

uutta petipaikkaa, joista 400 syntyy nyt ensimmäisenä rakennettavaan hotelliin. 

Kokonaisuudessaan RukaValleyn investointien odotetaan ylittävän lähivuosina 100 miljoonaa 

euroa.  

 

Rakennustyöt alkavat Rukalla tämän vuoden toukokuussa, heti hiihtokauden päätyttyä. Hissit 

valmistuvat lokakuussa 2018, ja uusi hotelli avautuu jouluksi 2019.  

 

Metsähallitus ja Kuusamon kaupunki kehityshankkeissa mukana 

Rukan suurin maanomistaja Metsähallitus pitää investointiuutisia positiivisena signaalina alueesta 

kiinnostuneille tahoille. 

– Rukalla ymmärretään kokonaisvaltaisen suunnittelun merkitys. Gondoliyhteyden myötä Rukan 

kiinnostavuus matkailu- ja sijoituskohteena nousee uudelle tasolle. Haemme parhaillaan sijoittajaa 

ja operaattoria hotelli RukaValleyn viereiselle kansainvälisen tason hotellitontille, Metsähallitus 

Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg sanoo. 

Myös Kuusamon kaupunki on vahvasti mukana RukaValleyn kehittämisessä.  

– Kaupunki osoittaa keräämänsä yli 4 miljoonan euron kaavoituskorvaukset alueen 

infrastruktuuriin. Panostamme erityisesti kansainvälisille asiakkaille tarjottaviin palveluihin, kuten 

tärkeiden lähireittien kehittämiseen, Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen suunnittelee.    



 

Lisätietoja: 

Rukakeskus Oy: toimitusjohtaja Ville Aho, puh. 0400 895 987, ville.aho@ruka.fi  

 

Metsähallitus Kiinteistökehitys: johtaja Tuomas Hallenberg, puh. 040 528 6069, 

tuomas.hallenberg@metsa.fi  

 

Lisätiedot: http://www.ruka.fi/valley 

 

 

Rukakeskus-konserni on vastannut Rukan rinnetoiminnoista vuodesta 1973 ja Pyhän rinnetoiminnoista 

vuodesta 1987 lähtien. Olemme Suomen johtavia matkailuyrityksiä ja hiihtokeskustoimialan markkinajohtaja 

lähes 20 % osuudella hissilippujen myynnistä. Toimimme Rukan ja Pyhän kansainvälistyvissä, 

ympärivuotisissa matkailukeskuksissa. Ydinosaamistamme on rinneliiketoiminta, mutta harjoitamme Rukalla 

ja Pyhällä myös majoitus-, rinneravintola-, vuokraamo- ja myymälätoimintaa. Liikevaihtomme on noin 25 

miljoonaa euroa ja työllistämme noin 160 henkilöä. Rukakeskus Oy on perheyritys, jonka omistavat 20 % 

tasaosuuksin sisarukset Kari Jussi Aho, Miia Porkkala, Annakaija Lappalainen, Antti Aho ja Ville Aho. Ahon 

suvun omistamaan Aho-Group yritysryhmään kuuluu myös Aava Lääkärikeskus -konserni, jonka liikevaihto 

on noin 65 miljoonaa euroa.   

 

 

 


