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Kansallispuisto  l  National Park

Rokua       
Muinaisia dyynejä ja syviä suppia Suomen 
ensimmäisessä Geoparkissa 

Rokuan karuilla hiekkakankailla olevat mukavat 
polut sopivat perheen pienimmillekkin. Jäkälien 
peittämät dyynit kertovat jääkauden voimasta. 
Kansallispuiston sydämessä sijaitsevasta Poo-
kivaaran näköalatornista näet jopa Oulujärvelle 
Kainuun merelle asti.

Kansallispuisto suojelee jääkauden jälkiä ja 
vanhenevaa männikköä 
Rokuanvaaran harjumuodostuma on ihmeelli-
nen hiekkakakku; täynnä jääkauden synnyttämiä 
suppakuoppia ja tuulen kasaamia dyynejä. Tuli 
on vaikuttanut Rokuan alueen metsiin aikojen 
mittaan paljon. Petäjävanhuksesta voi löytää 
hiiltyneen arven, palokoron, todisteena metsä-
paloista.  Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson 
muodostama Rokua Geopark on Suomen ensim-
mäinen ja maailman pohjoisin Geopark.  Geopark 
verkosto on UNESCON suojelema ainutlaatuis-
ten geologisten kohteiden verkosto.

Polku vie perille
Rokuan polkuverkosto tarjoaa hyvät retkeily-
mahdollisuudet. Herkästi kuluvassa maastossa 
on parasta kävellä polulla, sillä hitaasti kas-
vavassa jäkälikössä vauriot näkyvät pitkään.  
Pookinpolku (4 km ja lähtöpiste Pitkäjärven 
parkkipaikka) on ympyräreitti kansallispuiston 
maisemissa. Keisarinkierros (19 km ja lähtö-
piste Opastuskeskus Suppa) vie kulkijan Rokuan 
harjun suosituimpien nähtävyyksien äärelle, 
Syvyydenkaivolle, joka on yksi Suomen syvim-
mistä supista, sekä alueen korkeimman kohdan, 
Pookivaaran, huipulle.  Alueen geologisia erityis-
piirteitä esitellään Rokuansydän- luontopolulla 
(8 km ja lähtöpiste Opastuskeskus Suppa) sekä 
Opastuskeskus 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 parkki-
paikka).  Rokuan alueella on noin 24 kilomet-
riä pitkä maastopyöräreitti, joka on merkitty 
maastoon ruskeilla maastopyöräilysymboleilla 
ja keltaisilla maalimerkeillä. Talvella kansallis-
puistossa kulkee Pookin retkilatu ( 6 km ja läh-
töpiste Rokuan hovi) ja lumikenkäilyyn kumpui-
levat maastot sopivat hyvin.

Yrittäjien palvelut
Kansallispuiston yhteistyöyritykset tarjoavat 
opastus- ja ruokapalveluja sekä välinevuokra-
usta ja monipuolista majoitusta:
luontoon.fi/rokua/palvelut/yhteistyotahot 
www.rokuageopark.fi

Ancient dunes and impressive kettle holes in 
Finland̀ s first geopark

When you explore the esker ridges, sandhills 
and kettle hole lakes of Rokua, it is easy to see 
clear traces of the Ice Age that explain why 
this area forms part of Finland's first UNESCO 
Geopark. Family-friendly trails lead off through 
the park's wooded sandhills, where the forest 
floor is blanketed with silvery lichens. Scattered 
throughout the park are many kettle hole lakes 
nestling in sandy hollows.

The National Park Protects the Traces of the 
Ice Age and the Aging Pine Forest
The Rokuanvaara esker formation is an amazing 
sand cake, consisting of kettle holes and beach 
ridges created by the Ice Age and dunes piled 
high by the wind.  Fire has had a huge effect on 
the forests of the Rokua area throughout history. 
The resulting nutritious ash and charred wood 
enriched the species on the barren heaths. If 
you look closely, an old Scotch pine may reveal 
a charred sear, a fire scar, as proof of a wildfire. 
Rokua Geopark is the first geopark in Finland 

and the most northern one in the world. The 
Global Geoparks Network is a network of unique 
geological sites operating under the auspices of 
UNESCO.

A Trail Takes You There
Rokua’s network of trails offers excellent 
hiking opportunities. In this vulnerable terrain, 
it is best to walk along the trails; the marks 
of erosion persist for a long time in the slow-
growing lichen. Pooki Trail ( 4 km and starting 
point Pitkäjärvi parking area) is a circular trail 
meandering through the beautiful landscape 
of the national park. Keisarinkierros Trail, or 
the ‘Emperor’s Trail’, (19 km and starting point 
Information Center Suppa) takes you to the most 
popular attractions in the Rokua esker area: 
Syvyydenkaivo, or ‘Well of Depths’, one of the 
deepest kettle holes in Finland, and Pookivaara 
Hill, the highest point in Rokua. The area’s 
special geological features are highlighted along 
the Rokuansydän Trail (8 km and starting point 
Information Center Suppa) and in the Suppa 
Information Centre’s exhibition.  Harjunpolku 
Trail (2.5 kmand starting point Rokua Health 
& Spa), near Lake Lianjärvi, is the shortest 
trail in the area. Trail for disabled runs from 
Pitkäjärvi parking area to the Pitkäjärvi hut 1,6 
km. The Rokua area has a 24-km-long mountain 
biking trail, marked on the terrain with brown 
mountain biking symbols and yellow paint 
marks. In winter, the National Park passes 
Pooki's cross country ski trail (6 km and the 
starting point Rokuan Hovi).

Services by entrepreneurs
The partner companies of the national park 
provide information and food services, rental 
equipment and accommodation: 
nationalparks.fi/rokua /services/partners
www.rokuageopark.fi/en/experience

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 telttailu-  
  alueilla.  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!

Nature-friendly hiking – everyone enjoys!
• Walking and skiing are permitted. 
• Bicycles may only be used on marked cycling     
  trails and on roads running through the park.  
• Short-term camping is allowed in the sites       
  indicated and in shelters. Larger groups planning  
   to camp out should inform the Nature 
  Visitor Centre (tel. +358 40 732 1781). 
• Lighting a campfire is permitted only at 
   designated campfire sites. 
• Lighting campfires is forbidden if the forest fire     
   warning is in effect
• Follow the rules of litter-free hiking. Safely
   combustible litter can be burned in fireplaces    
   and as organic toilet compost. Please take all 
  other waste away with you when you leave. 
• You may pick berries and edible mushrooms, but     
  do not collect rocks or plants. 
• Please do not disturb the wildlife. 
• Please note that toilets are not equipped with     
  toilet paper. 
•  Pets must be kept on a leash.  

nationalparks.fi/rokua> Instructions and Rules 

 Emergency number 112 – know where 
you are calling from – some parts of the 
park have no mobile phone reception!
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Rokuan kansallispuisto
Rokua National Park
• Perustettu / Established 1956
• Pinta-ala/ Areal 10 km²
• Sijainti / location: Muhos, Vaala 
   ja Utajärvi

Metsähallitus alueen hoitaja:
Metsähallitus, National Park 
management:

Asiakaspalvelu/ Customer service: 
Liminganlahden luontokeskus, 
Liminka Bay Visitor Centre

• puh/ tel.int. +358 (0) 206 39 6059
• liminganlahti@metsa.fi
• Lähtöpiste/starting point:  
  Opastuskeskus Suppa, Jaakonjärventie 2,       
  91670 Rokua, puh/tel.int. +358 8 554 5500
• luontoon.fi/rokua /
• nationalparks.fi/rokua
     rokuankansallispuisto
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