
Ylös, ulos ja retkelle! 

 

Kevätaurinko se vain paistaa päivä päivältä kirkkaammin ja luntakin on riittämiin. Nyt kannattaakin 

suunnata lähiluontoon nauttimaan kevätkeleistä! Rokua Geoparkissa pääset vaihteleviin maastoihin 

Oulujoen, Rokuan ja Oulujärven maisemissa, joissa viimeisin jääkausi on muokannut ympäristön 

kansainvälisesti ainutlaatuiseksi retkeilyelämykseksi. 

Tästä jutusta löydät Rokua Geoparkin talviset suosikkikohteet ja palvelut niiden äärellä. HUOM: 

varmistathan kunkin yrityksen aukiolon yritysten omista kanavista. Tsekkaa myös meidän nettisivut 

www.rokuageopark.fi, siellä pääset tutustumaan laajemmin upeaan luontoomme ja yrityksiimme! 

Muistathan retkeillä terveysturvallisesti; säilytä turvavälit, käytä maskia sisätiloissa ja desinfioi käsiä useasti. 

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanteesta.  

 

OULUJOKILAAKSO 

 

Liimanninkoski 

Liimanninkosken lehtojensuojelualueella Muhoksella on noin kilometrin mittainen helppokulkuinen 

luontopolku tunnelmallisessa talvisessa metsässä. Liimanninkoski on osa Muhosjokea, joka on uurtanut 

uomaansa tuhansien vuosien ajan yhä syvemmälle hiekkaiseen maaperään muodostaen kauniin 

koskimaiseman tuuheiden metsien ja rehevien lehtojen keskelle. Liimanninkosken luontopolku alkaa 

Suonkyläntien varressa sijaitsevalta pysäköintialueelta, jonne on opastus Valtatie 22:n varresta. 

Luontopolun varrella, aivan kosken partaalla on laavu, jossa voi hengähtää ja nauttia eväitä. 

 
Liimanninkosken laavu. Kuva: Mikko Kiuttu 

http://www.rokuageopark.fi/
https://oyskorona.fi/


Tervareitistö 

Oulun Sankivaaran ja Rokuan välinen Tervareitistö on paitsi monimuotoinen patikointireitti kesäisin, niin 

myös mukava hiihtoreitti talvisin. Tervareitistö on oiva tapa tutustua alueen kulttuurihistoriaan, jota 

hallitsee erityisesti tervan tarina, mutta myös uniikki geohistoria, koskenlaskuperinteet, luontoarvot, 

voimalaitosrakentaminen ja Oulujoen lohen historia. Tervareitistö mukailee Oulujoen uomaa Muhoksen ja 

Utajärven seuduilla ja Rokualla maisemia vallitsevat kauniit kangasmetsät. Latujen varrella on tulipaikkoja ja 

muun muassa Kallioselän autiotupa Muhoksen ja Sankivaaran välillä. 

Katso ajankohtainen latujen kunnossapitotilanne täältä. 

Muhoksen kunnan sivuilla lisää tietoa Tervareitistön retkiladuista. 

 

Palvelut Oulujoen alueella: 

Muhoksella sijaitseva Hartikan Kartano vuokraa lumikenkiä ja fatbikeja, niiden avulla voi mukavasti tutustua 

Oulujoen maastoon. Oulujokilaaksossa voit majoittua talviaikaan Muhoksella kotoisassa Laukanranta B&B -

aamiaismajoituksessa, Utajärven maaseutumaisemassa Merilän Kartanossa sekä Kurttilan lomamökeissä. 

Ohjattuja luontoretkiä eri välinein tarjoaa OS Retkipalvelut. Muhoksella sijaitseva Savi-Jonttu valmistaa 

upeita rakukeramiikkatöitä, hae tuliaiseksi tai omaan kotiin koristeeksi! Utajärvellä Omaleipuri avaa 

uudistuneen ja herkullisen lounaskahvilan ja leipomomyymälän maaliskuun lopulla. 

 

 

ROKUA 

Rokuan loputtomat kangasmetsät ja kumpuileva maasto hurmaavat ympäri vuoden. Hiljaisuus yhdistettynä 

erinomaisiin talvireitteihin mahdollistavat mielen ja kehon latautumisen. Rokualla sijaitsee myös juuri 

laajentunut, silti Suomen pienimpiin lukeutuva Rokuan kansallispuisto, joka suojelee karuja jäkäläkankaita, 

vanhoja luonnontilaisia mäntymetsiä ja erikoisia geologisia piirteitä.  

Rokualla on hiihtolatuja noin 50 kilometriä sekä noin 9 kilometrin pituinen monikäyttöura, jossa voi 

vaikkapa lumikenkäillä, ajaa fatbikella tai ulkoiluttaa koiraa. Reittien varsilla on tulipaikkoja levähdys- ja 

evästaukoja varten. Erämaahotelli Rokuanhovin lähellä sekä Rokua Health&Spa -hotellin vieressä on myös 

vauhdikkaat koko perheen pulkkamäet. Kirkasvetiset suppalammet ovat oivia pilkkimiseen, kysy opastettuja 

pilkkiretkiä Attesonilta tai OS retkipalveluilta! 

Lisätietoja Rokuan talvireiteistä sekä kartta löytyvät täältä. 

Ajantasaisen talvireittien kunnon voit tarkistaa täältä.  

 

Palvelut Rokuan alueella: 

Rokua Outdoorsin kautta voit vuokrata lumikenkiä, liukulumikenkiä ja fatbikeja ja suunnata Rokuan metsien 

uumeniin. Rokualla voit majoittua mukavasti ja ruokailla kylpylähotelli Rokua Health&Spassa. Erämaahotelli 

Rokuanhovi vuokraa hotellin takana sijaitsevia mökkejään. Oman mökin rauhaa tarjoavat myös 

Kakaravaara, Atteson, ja Rokuan keskusvaraamo. Hulppea Rokuan lomahuvilat majoittaa jopa 20 henkeä ja 

vieressä oleva palkittu savusauna paljuineen kruunaavat rentouttavan loman. 

https://www.rokuageopark.fi/application/files/8614/9492/4907/Tervareitisto.pdf
https://oulu.fluentprogress.fi/outdoors
https://muhos.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat/ulkoilualueet-ja-reitit/
https://hartikankartano.fi/muut-palvelut/
https://www.laukanranta.fi/b-b/
https://www.laukanranta.fi/b-b/
http://merilankartano.com/
https://www.rokuanhovi.fi/majoitus/
http://osretkipalvelut.fi/talvi/
https://www.savi-jonttu.fi/
https://www.omaleipuri.fi/
https://www.atteson.fi/
http://osretkipalvelut.fi/talvi/
https://www.rokuageopark.fi/application/files/7416/0711/5386/Rokuan_latukartta_20-21_v2.pdf
https://oulu.fluentprogress.fi/outdoors
https://www.rokuaoutdoors.com/
https://www.rokua.com/
https://www.rokuanhovi.fi/majoitus/
https://www.rokuanhovi.fi/majoitus/
https://kakaravaara.fi/
https://www.atteson.fi/
https://suomenkeskusvaraamo.fi/kohteet/rokua/
https://www.rokuanlomahuvilat.fi/


    

 

 

OULUJÄRVI 

 

Manamansalo ja Oulujärven retkeilyalue 

Kainuun merellä eli Oulujärvellä sijaitseva Manamansalon saari on maaginen kokemus talvisin. Aava ja 

hiljainen jäätynyt järvi herättää kunnioitusta. Allasi oleva hiekkaharju on kerrostunut yli 2,8 miljardia vuotta 

vanhan peruskallion päälle. Manamansaloon pääsee pohjoispuolelta autotietä pitkin ja etelän suunnalta 

lossikyydillä Alassalmen rannalta. 

Manamansalossa sijaitsee Suomen ainoa sisävesien retkeilyalue, Oulujärven retkeilyalue. Reittien kätevin 

lähtöpiste ja infopiste ovat Teeriniemessä. Retkeilyalueen reiteillä ja toki myös jäällä voi kulkea kävellen, 

pyöräillen ja hiihtäenkin. Manamansalon leirintäalueen ja Makkaraniemen välillä on noin 5 kilometrin 

mittainen perinteisen latu harjun päällä komeissa maisemissa, ja matkan varrella on nuotiopaikkoja. 

Tunnetusti kalaisalla Oulujärvellä kannattaa myös kokeilla pilkkimistä, joko omilla välineillä tai ohjatusti 

Attesonin tai OS Retkipalveluiden kanssa. Varmistuthan aina jäälle mennessä, että jäätilanne on turvallinen, 

eikä lumen alla ole liikkumista vaikeuttavaa vesikerrosta. Oulujärvellä on muutoinkin syytä varautua talvella 

nopeisiin kelimuutoksiin, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi näkyvyyteen. Jos olet menossa Oulujärvelle 

ensimmäistä kertaa talvella, alueen yrittäjät opastavat jäällä liikkumiseen mielellään. 

 

  

Rokuan upeat mäntymetsät. Kuvat: Liisa Laukkanen 

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/oulujarvifin.pdf
https://www.atteson.fi/
http://osretkipalvelut.fi/talvi/


Palvelut Oulujärvellä: 

Manamansalon Portilla on kevätviikonloppuisiin avoinna ravintola, lisäksi voit vuokrata sieltä lumikenkiä ja 

fatbikeja sekä vauhdikkaampaan menoon moottorikelkkoja. Manamansalon ja Vaalan välimaastossa 

Kankarissa vanhan kyläkoulun tiloissa toimii ihana Kankarin Taidehuvila, jossa on parhaillaan käynnissä 

Kudottua valoa – Atlasvuorilta Oulujärvelle -näyttely, kannattaa poiketa! Vaalan keskustan tuntumassa 

luksustason mökkimajoitusta tarjoaa Taikaloora. Oulujärven itäosissa upean Ärjänsaaren alueella ohjattuja 

lumikenkäretkiä sekä hulppeaa iglumajoitusta järven jäällä tarjoavat Luonnollisesti Oulujärvi ja Arctic Lake 

Experience. 

 

 

 

Ainutlaatuisiin maisemiimme voit tutustua myös uuden oppaamme avulla. Löydätkö paikan päällä 

luonnossa samoja elementtejä kuin oppaassa näkyy?        

Lisää tarinoita ja kuvia Rokua Geoparkista löydät sosiaalisen median kanavistamme Facebookissa Rokua 

Geopark sekä Instagramissa @rokuageopark. Muista merkitä kuviisi ja videoihisi #rokuageopark ja 

@rokuageopark, jaamme mielellämme retkeilyfiiliksiä alueeltamme! 

Tervetuloa löytöretkelle Rokua Geoparkiin! 

  

                 

Oulujärven Retkeilyalue, Manamanasalo. Kuva: Mari Saastamoinen 

https://www.manamansalonportti.fi/
https://www.kankarintaidehuvila.com/
https://taikaloora.fi/
https://luonnollisesti.fi/palvelut/lumikenkaseikkailu-upeaan-arjansaareen/
https://www.arcticlakeexperience.com/iglut
https://www.arcticlakeexperience.com/iglut
https://issuu.com/rokuageopark/docs/rgb_opas_230x160mm_24sivua_131120_issuu_fin

