
Keisarinkierros kulkee Rokuanvaaran suosituimpien

nähtävyyksien ja luontokohteiden kautta. Valkoisin

maalimerkein merkityn reitin varrella sijaitsevat Rokuan

kansallispuisto, Suomen syvin suppa, Syvyydenkaivo ja Rokuan

korkein kohta Pookivaara. Lisäksi reitin varrella on useita kotia,

joissa on hyvä pitää taukoa ja nauttia Rokuan hiljaisuudesta.

REITIN PERUSTIEDOT:
• Lähtöpiste: Opastuskeskus Suppa,   

Jaakonjärventie 2, 91670 Rokua
• Pituus: 19 km
• Kesto: 1-2 päivää
• Vaativuus: Keskivaativa ((Jonkin verran 

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

maalimerkintä

NÄHTÄVYYDET:
• Pookivaara
• Syvyyden kaivo
• Jäkäläkankaat

VARUSTEET: 
• Hyvät kengät ja kelin mukainen vaatetus
• Varusteet 1-2 päivän retkeilyyn ja riittävästi 

juotavaa

PALVELUT REITIN VARRELLA:
• Rokuajärven kota ja kuivakäymälä
• Palovartijan autiotupa, Pookivaaran torni sekä 

Pookin Paussi –päivätupa ja kuivakäymälä
• Saarisen kota ja kuivakäymälä
• Kirvesjärven kota ja kuivakäymälä
• Opastuskeskus Supan, Rokuanhovin ja Rokua 

Health and Span palvelut

KEISARINKIERROS 19 KM
Reitti, jonka maisemiin 
keisarikin olisi ihastunut



Valkoisin maalimerkein merkitty reitti
alkaa opastuskeskus Supasta ja jatkuu
kumpuilevassa kangasmaastossa
hopeanhohtoisten jäkäläkankaiden
lomassa kohti Rokuanjärveä.

Rokuanjärveltä reitti kulkee kohti
Pitkäjärveä, läpi kansallispuiston
vanhimpien osien. Pitkäjärven
pohjoispuolelta alkaa noin 60 metrin
nousu kohti Pookivaaraa, joka on
kansallispuiston korkein kohta ja
kansallispuiston ydin. Pookivaaran laella
sijaitsevat Palovartijan tupa,
Pookivaaran torni sekä Pookin Paussi -
päivätupa.

Pookivaaralta matka jatkuu kohti
Suomen syvintä suppaa,
Syvyydenkaivoa, joka on syntynyt
tuhansia vuosia sitten jäälohkareen
sulaessa paikoilleen.

Syvyydenkaivolta reitti kulkee kohti
Saarisen taukopaikkaa, josta jatketaan
kohti Kirvesjärveä helppokulkuista
hiekkatietä pitkin. Kirvesjärveltä
eteenpäin maisema muuttuu jälleen
kumpuilevaksi ja reitin varrella on useita
Rokualle tyypillisiä kirkasvetisiä järviä.
Kylpylähotelli Health and Spa:lta
Keisarinkierros palaa pyörätietä pitkin
takaisin Opastuskeskus Suppaan.

REITTIKUVAUS JA KORKEUSKÄYRÄ:

LISÄTIETOJA
Liminganlahden luontokeskus
Puh. 0206 39 6059

KEISARINKIERROS 19 KM
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Keisarinkierros

HYVÄ TIETÄÄ:

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

• Reitin varrella on useita portaita
• metsäpalovaroituksen aikana 

tulenteko on ehdottomasti
kielletty myös päivätuvassa ja 
kodissa

• 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
www.retkikartta.fi

#rokuankansallispuisto #rokua
#keisarinkierros #rokuageopark

#vuodenretkikohde2018

Reittiopas


