
Pookinpolku vie kulkijan entisaikojen palovartijan upeisiin

maisemiin Pookivaaralle, Rokuan kansallispuiston ytimeen,

jossa dyynit, supat ja harjunrinteet muodostavat upean

jääkauden jälkeisen maiseman. Paksut jäkäliköt peittävät

karuja, kumpuilevia kangasmaastoja ja tuovat maisemaan

kauniin vaalean loisteen.

REITIN PERUSTIEDOT:
• Lähtöpiste: Pookin pysäköintipaikka, 

opasteet Rokuantieltä Pookivaaralle
• Pituus: 6 km lähtöpisteestä (4 km merkitty 

ympyräreitti) 
• Kesto: 2 h
• Vaativuus: Keskivaativa (Jonkin verran 

korkeuseroja ja vaikeakulkuisia paikkoja).
• Kuljettavissa: Kesäisin retkeilyreittinä
• Reittimerkintä: Viitoitus ja sininen

maalimerkintä

NÄHTÄVYYDET:
• Pookivaara
• Pitkäjärvi
• Jäkäläkankaat

VARUSTEET: 
• Hyvät kengät ja kelin mukainen vaatetus
• Taukoevästä ja riittävästi juotavaa

PALVELUT REITIN 
VARRELLA:
• Palovartijan autiotupa, Pookivaaran torni, 

kuivakäymälä sekä Pookin Paussi -
päivätupa

• Pitkäjärven esteetön puolikota, 
kuivakäymälä ja telttailualue

POOKINPOLKU 6 KM
Matka palovartijan 
maisemiin 



REITTIKUVAUS JA KORKEUSKÄYRÄ: HYVÄ TIETÄÄ:

• maasto on kulutus-
kestävyydeltään herkkää, joten 
kuljethan vain merkityillä 
reiteillä

• metsäpalovaroituksen aikana 
tulenteko on ehdottomasti 
kielletty

• taukopaikat eivät sisällä roska-
astioita, joten ”sen minkä 
jaksat kantaa luontoon jaksat
kantaa sen myös takaisin”

• reitin varrella on portaita
• kuivakäymälöissä ei ole wc-

paperia

Lisää reittivaihtoehtoja, 
ajankohtaiset tiedotteet

ja retkivinkit
luontoon.fi/rokua
retkikartta.fi

#rokuankansallispuisto #rokua
#pookinpolku #rokuageopark

#vuodenretkikohde2018

Sinisin maalimerkein merkitty 4

kilometrin mittainen Pookinpolku alkaa

Pookivaaralta, jonne on Pookin

pysäköintialueelta yhdysreittiä pitkin

noin kilometri matkaa. Pookinpolun

huomattavin nähtävyys on itsessään

Pookivaara, joka on Rokuan

kansallispuiston korkein kohta, ja jossa

entisaikojen palovartijat ovat asuneet ja

vartioineet paloherkkää Rokuanvaaraa.

Pookivaaralta reitti jatkuu Pitkäjärvelle.

Polku on helppokulkuista

hiekkakangasta ja profiililtaan

pääasiassa laskua. Reitin varrella on

useita levähdyspaikkoja ja kahdet pitkät

portaat.

Pitkäjärven rannalla polku muuttuu

hieman kapeammaksi ja kiertää järven

eteläpuolelle, missä sijaitsee Pitkäjärven

kota ja telttailualue.

Pitkäjärveltä eteenpäin polku jatkuu

kapeana, jonka jälkeen maisema

vaihtuu hiekkakankaaksi. Hätäjärven

levähdyspaikalta alkaa nousu kohti

Pookivaaraa ja reitin varrella on jälleen

portaat helpottamassa nousua polun

jyrkimmissä kohden. Vaaran rinteellä

polku yhtyy Keisarinkierrokseen, josta

reitti jatkuu takaisin kohti Pookivaaraa.

LISÄTIETOJA
Liminganlahden luontokeskus
Puh. 0206 39 6059
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