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Kansallispuisto  l   国家公园

Rokua  洛库亚

Muinaisia dyynejä ja syviä suppia 
Suomen ensimmäisessä Geoparkissa 

Rokuan karuilla hiekkakankailla olevat 
mukavat polut sopivat perheen pienim-
millekkin.Jäkälien peittämät dyynit ker-
tovat jääkauden voimasta.Kansallispuis-
ton sydämessä sijaitsevasta Pookivaaran 
näköalatornista näet jopa Oulujärvelle 
Kainuun merelle asti.

Kansallispuisto suojelee jääkauden 
jälkiä ja vanhenevaa männikköä 
Rokuanvaaran harjumuodostuma on 
ihmeellinen hiekkakakku; täynnä jää-
kauden synnyttämiä suppakuoppia ja 
tuulen kasaamia dyynejä.Tuli on vai-
kuttanut Rokuan alueen metsiin aiko-
jen mittaan paljon.Petäjävanhuksesta 
voi löytää hiiltyneen arven, palokoron, 
todisteena metsäpaloista.Rokuan, Oulu-
järven ja Oulujokilaakson muodostama 
Rokua Geopark on Suomen ensimmäi-
nen ja maailman pohjoisin Geopark.Geo-
park verkosto on UNESCON suojelema 
ainutlaatuisten geologisten kohteiden 
verkosto.

Polku vie perille
Rokuan polkuverkosto tarjoaa hyvät ret-
keilymahdollisuudet.Herkästi kuluvassa 
maastossa on parasta kävellä polulla, 
sillä hitaasti kasvavassa jäkälikössä 
vauriot näkyvät pitkään.Pookinpolku 
(4 km ja lähtöpiste Pitkäjärven parkki-
paikka) on ympyräreitti kansallispuis-
ton maisemissa.Keisarinkierros (19 km 
ja lähtöpiste Opastuskeskus Suppa) vie 
kulkijan Rokuan harjun suosituimpien 
nähtävyyksien äärelle, Syvyydenkai-
volle, joka on yksi Suomen syvimmistä 
supista, sekä alueen korkeimman koh-
dan, Pookivaaran, huipulle.Alueen geo-
logisia erityispiirteitä esitellään Rokuan-
sydän- luontopolulla (8 km ja lähtöpiste 
Opastuskeskus Suppa) sekä Opastus-
keskus Supan näyttelyssä.Harjunpolku 

(2,5 km ja lähtöpiste Rokua Health & 
Spa) on alueen lyhin reitti Lianjärven 
rantamaisemissa.Pitkäjärven kodalle 
kulkee esteetön reitti ( 0,8 km suunta 
ja lähtöpiste Pitkäjärven parkkipaikka).
Rokuan alueella on noin 24 kilometriä 
pitkä maastopyöräreitti, joka on mer-
kitty maastoon ruskeilla maastopyöräily-
symboleilla ja keltaisilla maalimerkeillä.
Talvella kansallispuistossa kulkee Poo-
kin retkilatu ( 6 km ja lähtöpiste Rokuan 
hovi) ja lumikenkäilyyn kumpuilevat 
maastot sopivat hyvin.

Yrittäjien palvelut
Kansallispuiston yhteistyöyritykset tar-
joavat opastus- ja ruokapalveluja sekä 
välinevuokrausta ja monipuolista majoi-
tusta:
luontoon.fi/rokua/palvelut/yhteistyota-
hot 
www.rokuageopark.fi

芬兰第一家地质公园的古沙丘和令人印
象深刻的锅穴

在洛库亚 (Rokua) 的蛇丘脊、沙丘和冰穴
湖间游历，您很容易就能发现冰河期留下
的清晰痕迹，这足以说明为什么这个地区
会形成芬兰第一个联合国教科文组织评定
的地质公园。适合家庭游玩的小径穿过公
园树木繁茂的沙丘，沙丘林地间覆满一层
银色的地衣。散布在公园内的众多冰穴湖在
沙窝里半隐半现。

国家公园呵护着冰河期的遗迹和古老的
松林
Rokuanvaara 蛇形丘就像惹人注目的沙蛋
糕，包括冰河期形成的锅穴和滩脊遗迹以
及在风的作用下高高堆起的沙丘。历史上，
火灾对于洛库亚地区的森林一直有着巨大
的影响。火灾后形成的灰烬富有营养，与火
灾过后的炭化木材一起滋养着贫瘠荒野上
的物种。如果靠近仔细观察，会看到一棵古
老的苏格兰松上的焦痕、火疤，印证着野火
曾经的肆虐。洛库亚地质公园是芬兰的第
一家地质公园，也是世界上最靠北端的地

质公园。全球地质公园网络是在联合国教
科文组织赞助下运营的独一无二的地质遗
迹资源网络。

一条小径带您去那里
洛库亚密布的小径为徒步旅行提供了极
佳的机会。在这个生态脆弱的地带，最好
的游玩方式是沿着小径漫步；地衣生长缓
慢，其中遭受侵蚀的痕迹已然存在了很长时
间。Pooki 小径（4 公里，起点是 Pitkäjärvi 
停车场）是一条环行小径，蜿蜒穿过国家公
园的美丽风景。Keisarinkierros 小径，亦可
称为“帝王小径”（19 公里，起点是苏帕信
息咨询中心），会引领您前往洛库亚蛇形
丘地区最受欢迎的景点：Syvyydenkaivo，
或称为“深井”，是芬兰最深的锅穴之一，而 
Pookivaara 山是洛库亚的最高点。这一地
区特殊的地质特征已在 Rokuansydän 小
径（8 公里，起点是苏帕信息咨询中心）沿
途突出标示并在苏帕信息咨询中心展示。靠
近 Lianjärvi 湖的 Harjunpolku 小径（2.5 
公里，起点是洛库亚健康水疗酒店）是该地
区最短的小径。专为残障人士提供的小径
从 Pitkäjärvi 停车场开始直到 Pitkäjärvi 
小屋，全长 1.6 公里。洛库亚地区有一条长 
24 公里的山地自行车骑行小径，在该地带
标记有棕色的山地骑行符号和黄色涂漆标
志。冬季，Pooki 的越野滑雪道（6 公里，起
点为 Rokuan Hovi）穿过该国家公园。

企业家提供的服务
国家公园的合作企业会提供信息咨询服务
和食品服务、租赁设备和住宿： 
nationalparks.fi/rokua /services/
partners

Retkeile luontoa suojellen 
• Liikkuminen on sallittua jalkaisin, pyöräillen,  
  hiihtäen. 
• Pyöräile vain pyöräilyyn tarkoitetuilla    
  reiteillä. 
• Ratsastus on sallittua vain teillä. 
• Moottoriajoneuvoilla ajaminen virallisten      
  teiden ulkopuolella on kiellettyä. 
• Tilapäinen leiriytyminen on sallittua     
  telttailualueilla.Isoja ryhmiä pyydetään     
  olemaan yhteydessä Liminganlahden     
  luontokeskukseen. 
• Retkeile roskattomasti.Palavat roskat     
  voit polttaa tulisijoissa ja biojätteet laittaa     
  kompostoriin tai käymälän alustaan.Viethän     
  muut roskat mukanasi pois maastosta. 
• Tulenteko on sallittu vain siihen osoitetuilla  
  paikoilla.
• Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on     
  kielletty myös merkityillä tulipaikoilla. 
• Voit poimia marjoja ja sieniä, mutta et kiviä       
  tai kasveja. 
• Annathan luonnoneläinten olla rauhassa. 
• Huomioi, että käymälöissä ei ole wc-paperia. 
• Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä.

luontoon.fi/rokua > Ohjeet ja säännöt

Hätänumero 112 – tiedä mistä soitat  – 
kännykkä ei kuulu kaikkialla puistossa!

亲近自然的徒步旅行 – 人人都喜欢！
• 公园允许徒步旅行和滑雪。 
• 仅允许在有标记的骑行小径和穿过公园的
公路上       使用自行车。  
• 在有标记的场地和安全场所允许       
  短期露营。计划野营的较大型团体     
应该通知保护区 
  游客中心（电话+358 40 732 1781）。 
• 仅可在指定的营火场所点燃 
   营火。 
• 如果森林火灾警告生效期间，禁止     
   点燃营火
• 请遵守无垃圾徒步旅行原则。可安全燃烧

的
   垃圾可以在壁炉中燃烧       并且可
以作为厕所有机堆肥。当您离开时，请 
  将所有其他废弃物带走。 
• 您可以采摘浆果和食用菌，       
但是请不要采集岩石或植物。 
• 请不要惊扰野生动物。 
• 请注意：厕所不配备       厕纸。 
•  请用皮带约束宠物。  

Nationalparks.fi/rokua> 说明和原则 

 紧急电话号码 112 – 知道您从哪里打电
话 – 公园有些地方无法接收手机信号！
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Rokuan kansallispuisto
洛库亚国家公园

Perustettu / 创立于 1956 年
Pinta-ala/ 面积 10 平方公里
• Sijainti / 位置：Muhos，Vaala 
   ja Utajärvi

Metsähallitus alueen hoitaja:
Metsähallitus，国家公园管理：

Asiakaspalvelu/ 客户服务： 
Liminganlahden luontokeskus, 
Liminka 湾游客中心

• puh/ 国际电话+358 (0) 206 39 6059
• liminganlahti@metsa.fi
• Lähtöpiste/出发点：  
  Opastuskeskus Suppa, Jaakonjärventie 2,       
  91670 Rokua，
   puh/国际电话+358 8 554 5500
• luontoon.fi/rokua /
• nationalparks.fi/rokua
     rokuankansallispuisto



ROKUAN KANSALLISPUISTO
Nationalpark - Nationalpark

Statsägd mark -
Land in staatlichem Besitz
Information centrum - Informationszentrum

Parkering och information -
Parken und Information

Skärmskydd - Unterstand

Teltningsområde - Zeltplatz

Raststuga - Rasthütte

Ödestuga - Wildmarkhütte

Kåta - Lappland-Kote

Husvagnnsparkering - Wohnmobilstellplatz

Utsiktstorn - Aussichtsturm

Spa - Spa

Natursevärdhet - Natursehenswürdigkeit 

För rörelsehindrade - Barrierefreiheit

Kafé - Café

Restaurang - Restaurant

Inkvartering/Hotelli - Unterkunft

Keisarinkierros 

© Metsähallitus 2018
© Maanmittauslaitos 1/MML/18

Rokuansydän 8,0 km
Harjunpolku 2,5 km
Pookinpolku 4,1 km

Energiankulutusreitti
Stig för rörelsehindrade - 
Barrierefreier Pfad

Naturstig - Naturlehrpfad 

Takförsedd informationtavla -
Überdachte Infotafel

Terrängcykelled - Mountainbikeroute 
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洛库亚 (Rokuan) 国家公园

国家公园
国有土地

信息中心

信息板

停车须知
露营地

拉普兰小屋

当日游小屋

旷野小屋
旅行拖车地
瞭望塔

可用服务

自然名胜
咖啡馆
餐厅
酒店

自然景观路
公里

公里
公里

体能消耗路线
残疾人路

山地自行车路
公里


