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Rokua on ehdolla Vuoden Retkipaikaksi 2021! Anna äänesi osoitteessa
https://bit.ly/vuodenretkipaikkaaanestys

Tutustu Rokuan retkeilymahdollisuuksiin!
Mikä on ikimuistoisin retkeilyelämyksesi Rokualla? Entä mitä olisi upeinta siellä tehdä? Olisiko se suplautailu kirkasvetisellä lammella, päiväpatikka valkohohtoisten jäkälikköjen keskellä, kiipeäminen puiden
latvojen ylle näköalatorniin vai vauhdikas mutkittelu maastopyörällä sametinpehmeitä hiekkapolkuja
pitkin? Nämä kaikki ovat Rokualla mahdollista, mikä on yksi syy siihen, että Rokua on ehdolla vuoden
retkipaikaksi.

Rokuan maastopyöräreitistö kulkee läpi vanhojen jäkäläkankaiden. Reitistö on helppokulkuinen, ja kumpuileva
harjumaasto tarjoaa sopivasti haastetta. Kuva: Harri Tarvainen / Rokua Geopark.

Retkeilyllä on Rokualla pitkät perinteet: Lakeuksista kohoava vaara-alue yleistyi oululaisten hiihtokohteena
jo 1930-luvulla. 50-luvulla seutua alettiin kutsua Köyhien Tuntureiksi vaihtoehtona Lapissa lomailulle, ja
huomiota herätti etenkin presidentti Urho Kekkosen hiihtoretki Rokualle 60-luvulla. Tuolloin Kekkonen
kommentoi sanomalehti Kalevassa: “Rokua on todella ihanteellista hiihtomaastoa. Siellä on mahdollisuuksia
kaikentaitoisille ja kaikenhaluisille hiihtäjille. … Tunnen runsaasti Suomen hiihtokeskuksia, mutta Rokua kyllä
nousee parhaimpien rinnalle, jollei mene ohikin.” Sittemmin Rokualta ovat ponnistaneet kansan
tietoisuuteen hiihtäjälegendat Esko Lähtevänoja ja Keijo Kurttila.
Rokuan kesä- ja talvireitit tarjoavat nykyäänkin komeita maisemia ja monipuolisia vaihtoehtoja retkeilyyn
sekä kokeneemmille että aloitteleville retkeilijöille ympäri vuoden. Syksyn 2021 uudistusten jälkeen Rokualla
on kaikkiaan noin 45 kilometriä merkittyjä maastopyöräilyreittejä ja noin 40 kilometriä patikkareittejä.
Hoidettuja talvireittejä on kolmisenkymmentä kilometriä. Reittien varsilla on useita taukopaikkoja, joista
löytyy kota tai tupa, tulipaikka ja käymälä. Rokua on myös päätepiste yli 90 kilometrin pituiselle
Oulujokilaakson Tervareitistölle.
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Suosittuja ja perinteikkäitä retkeilykohteita Rokualla ovat Pookivaara, Pitkäjärvi, Saarinen ja Kirvesjärvi.
Syksyllä 2021 valmistui Lianjärven kankaalle uusi päivätupa, josta povataan kävijämääriltään kärkikohdetta.
Tunnetuimpia nähtävyyksiä reittien varsilla ovat Suomen syvin luonnontilainen suppakuoppa Syvyydenkaivo
ja Pookivaaran korkeimmalla kohdalla oleva näköalatorni, Pookin torni. Monin paikoin polkuja reunustavat
komeat jäkäliköt ja kirkasvetiset, hiekkapohjaiset lammet, joihin kesähelteellä on virkistävää pulahtaa
uimaan. Kansallispuistosta voi löytää yli 200-vuotiasta mäntymetsää jykevine kelopökkelöineen. Syksyisin
metsät täyttyvät marjoista ja sienistä – monet pitävätkin Rokuaa Suomen parhaana herkkutattipaikkana.
Rokuan suppalammet houkuttelevat viilentymään retkeilyn
lomassa. Näissä vesissä näkee
myös hyvin sukellella ja tutkia,
mitä aarteita lammen pohjasta
löytyykään. Kuva: Harri Tarvainen / Rokua Geopark.

Pookivaaran näköalatornista avautuu maisemat jokaiseen ilmansuuntaan yli Rokuanvaaran hiekkaharjujen. Kuvat:
Mikko Kiuttu / Rokua Geopark

Blogi 1/2022 – 17.1.2022

Tietoja ja karttoja Rokuan reiteistä ja niiden lähettyvillä sijaitsevista palveluista on löydettävissä Rokua
Geoparkin nettisivuilta:
•
•
•
•

Ajankohtaista tietoa talviretkeilystä ja hiihtomahdollisuuksista Rokualla
Rokua Geoparkin kesäreitit
Rokuan maastopyöräreitti
Rokuan kansallispuiston neuvonnasta vastaa Metsähallituksen luontopalvelut ja Liminganlahden
luontokeskus (Rantakurvi 6, 91900 Liminka).

Kesällä 2021 Rokua Geopark alueella otettiin käyttöön Outdooractive -palvelu, josta löytyy jo useampi koko
Rokua Geopark -alueen reitti ja käyntikohde tietoineen. Sisältöjä tulee lisää tämän vuoden aikana ja
tarpeiden mukaan. Palvelua voi käyttää internet-selaimella tai lataamalla sen omalle älypuhelimelle
sovelluskaupasta. Sovelluksen avulla pääset tutustumaan reitteihin yksityiskohtaisesti, näet reittikuvaukset
valokuvineen sekä kartan, johon sijaintisi myös paikantuu reitillä liikkuessasi.

Esimerkkejä Outdooractive-mobiilisovelluksen näkymistä. Vasemmalla karttakuva Rokuan laajimmasta
maastopyöräreitistä, ja oikealla reittikuvausta Keisarinkierros-patikointireitistä. Lähde: Outdoor Active.
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Jos haluaa tutkia Rokua Geoparkin ja Rokuan alueen maisemia syvällisemmin ja vaikka kotisohvalta käsin,
kannattaa puhelimeen ladata Rokua Geopark 3D -sovellus. Siinä maisema näkyy kolmiulotteisena, mikä
havainnollistaa hyvin esimerkiksi Rokuan kumpuilevaa harjumaastoa. Viime vuonna Rokua Geopark -alueella
avatuista Aikamatka-näyttelyistä tutut virtuaalimallinnukset (aikaikkunat) löytyvät myös sovelluksesta. Ne
kertovat, miten ja milloin nämä kumpuilevat harjut ja muut maisemamme ominaispiirteet ovat syntyneet
miljoonien vuosien saatossa.

Rokuan reittien opastus uusittiin syksyllä 2021. Uusia opastauluja Rokuanjärven taukopaikalla. Kuva: Mikko Kiuttu /
Rokua Geopark.
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