
POOKIN RETKILATU 6 KM
Vauhdin hurmaa suppien
keskellä

Pookin retkilatu vie kulkijan Rokuan upeisiin maisemiin

Pookivaaralle, Rokuan kansallispuiston ytimeen, jossa lumen

peittämät dyynit, supat ja harjunrinteet muodostavat upean

jääkauden jälkeisen maiseman. Latu mutkittelee läpi

mäntymetsien kohti Rokuan korkeinta kohtaa, joka tunnetaan

myös entisaikojen palovartijan asuinpaikkana.

REITIN PERUSTIEDOT:
• Lähtöpiste: Rokuanhovi

Jaakonjärventie 43, 91670 Rokua
• Pituus: 6,0 km
• Kesto: 1-2 h 
• Vaativuus: Vaativa (jyrkkiä nousuja ja 

laskuja)
• Kuljettavissa: Vastapäivään 

perinteisellä tai vapaalla hiihtotyylillä
• Reittimerkintä: Viitoitus mennessä 

Pookivaara, palatessa Hiihtostadion

NÄHTÄVYYDET:
• Pookivaara
• Mäntymetsät
• Rokuan maastonmuodot

VARUSTEET: 
• Hyvät hiihtovarusteet
• Taukoevästä ja riittävästi juotavaa

PALVELUT REITIN 
VARRELLA:
• Rokuanhovin palvelut
• Palovartijan autiotupa, Pookivaaran

torni, kuivakäymälä sekä Pookin Paussi 
-päivätupa



Pookin retkilatu alkaa Rokuanhovilta

ja seurailee Rokuan kilpalatuja koko

matkan ajan. Latu on merkitty

opasteisiin Pookivaara viitoituksella

sekä kilometri lukemalla.

Retkilatu kulkee vaihtelevassa

maastossa ja ladun nousut ja laskut

ovat paikoin haastavia ja sykettä

nostattavia. Malta kuitenkin pysähtyä

välillä ihastelemaan Rokuan

hiljaisuutta ja maastonmuotojen

kauneutta.

Retkiladun huomattavin nähtävyys on

Pookivaara, joka on myös Rokuan

kansallispuiston korkein kohta.

Kauniiden maisemisen lisäksi

Pookivaaralla sijaitsevat Palovartijan

tupa, Pookivaaran torni sekä Pookin

Paussi -päivätupa.

Pookivaaralta reitti jatkuu takaisin

kohti hiihtostadionia. Latu laskeutuu

vauhdikkaasti kohti suppaa josta

noustaan dyynin päälle. Täältä Pookin

retkilatu palaa hiihtostadionin kautta

Rokuanhovin lähtöpisteeseen.

REITIN KORKEUSKÄYRÄ JA REITTIKUVAUS:

LISÄTIETOJA
Liminganlahden luontokeskus
Puh. 0206 6059

Reittiopas

HYVÄ TIETÄÄ:

• Retkilatu sisältää jyrkkiä 
nousuja ja laskuja. Noudata 
erityistä varovaisuutta 
laskuissa sekä oikeaa 
kiertosuuntaa

• Näköalatornin portaat voivat 
olla talvella liukkaat. 
Kiipeämistä torniin ei tämän 
vuoksi suositella

• Reitillä ei ole roska-astioita, 
joten ”sen minkä jaksat kantaa 
luontoon jaksat kantaa sen 
myös takaisin”

• Kuivakäymälöissä ei ole wc-
paperia

Lisää reittivaihtoehtoja, 
ajankohtaiset tiedotteet ja

ja retkivinkit
luontoon.fi/rokua
www.retkikartta.fi

#rokuankansallispuisto #rokua
#pookinretkilatu #rokuageopark

#vuodenretkikohde2018

REITIN KORKEUSKÄYRÄ:
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