
Rokuansydän on geologinen luontopolku, joka kulkee

vaihtelevassa maastossa Rokuanvaaran ympäristössä. Polku

mutkittelee hiekkadyyneillä ja ohittaa Suomen syvimmän

supan, Syvyydenkaivon. Reitin varrella on alueen geologiasta

kertovia tauluja ja levähtämiseen sekä eväiden nauttimiseen

on mahdollisuus Saarisen rannalla sijaitsevassa kodassa.

REITIN PERUSTIEDOT:
• Lähtöpiste: Opastuskeskus Suppa 

Jaakonjärventie 2, 91670 Rokua
• Pituus: 8,8 km Opastuskeskus Supasta
• Kesto: 2–3 h
• Vaativuus: Keskivaativa (Jonkin verran 

korkeuseroja ja vaikeakulkuisia paikkoja. 
Selkeästi viitoitettu ja merkitty maastoon)

• Kuljettavissa: Kesäisin patikointireittinä 
• Reittimerkintä: Siniset maalimerkit sekä 

viitoitus

NÄHTÄVYYDET:
• Jääkauden muovaama maisema
• Jäkäläkankaat
• Syvyydenkaivo

VARUSTEET: 
• Hyvät lenkki- tai retkikengät ja kelin mukainen 

vaatetus
• Taukoevästä ja riittävästi juotavaa

PALVELUT REITIN 
VARRELLA:
• Saarisen kota ja kuivakäymälä
• Alueen geologiasta kertovat opastaulut
• Opastuskeskus Supan ja Rokuanhovin palvelut

ROKUANSYDÄN 8 KM
Polku jääkauden muovaamaan 
maisemaan



REITIN 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
#rokuansydan
#rokuageopark

#vuodenretkikohde2018

Reitti alkaa Opastuskeskus Supasta ja

jatkuu Jaakonjärventien suuntaisena

kohti Rokuanhovia, josta on opasteet

varsinaiselle Rokuansydämen reitille.

Reitti kulkee Rokuan hiihtostadionin ohi

ja jatkuu Rokualle tyypillisessä,

kumpuilevassa maastossa kohti

Kakkoskupin risteystä. Tästä eteenpäin

reitti laskeutuu kohti Syvyyden kaivoa,

Suomen syvintä suppaa.

Syvyyden kaivosta noustaan pitkiä

portaita pitkin dyynin harjanteelle ja

jatketaan kohti Saarisen kotaa, jossa on

mahdollisuus pitää taukoa ja nauttia

kauniista järvimaisemasta. Tästä

eteenpäin polku etenee Saarisen

pohjoisrantaa pitkin metsäpaloaukealle.

Paloaukealta reitti jatkuu valoisassa

männikössä takaisin kohti Rokuanhovia

ja Opastuskeskus Suppaa.

REITTIKUVAUS:

LISÄTIETOJA
Liminganlahden luontokeskus
Puh. 0206 39 6059

Reittiopas
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