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ROKUA
Tietokantatunnus: TUU-12-077

Pinta-ala: 8102,1
Korkeus: 194
Alueen suhteellinen korkeus: 82

Geologia
Rokuan alue on suuren harjulaajentuman ja erittäin hyvin kehittyneiden tuuli- ja rantakerrostumien muodostama 
huomattavan laaja muodostumakokonaisuus (Aartolahti 1973). Alueen pituus on lähes 20 kilometriä ja leveys 2-8 
kilometriä. Rokuanvaaran harju ulottuu luoteesta Laitavaarasta kaakkoon Neittävälle, mistä harjujakso jatkuu edelleen
Säräisniemeen. Harju kohoaa noin 30-70 metriä ympäristöään ylemmäksi, ja sen korkein kohta Pookivaara on 194 
metriä merenpinnan yläpuolella. Harju on pinnaltaan hyvin kumpuileva ja siinä on runsaasti suuria ja syviä suppia, 
joiden pohjaa peittävät pienet järvet ja suot. Suurimmat supat ovat noin 20-40 metriä syviä, ja alueen länsiosan 
Syvyydenkaivo ja Kakkoskuppi ovat jopa yli 50 metriä syviä. Harjumuodot hahmottuvat selvimmin Rokuanvaaran 
luoteisosassa. Rokuan alueella olevien järvien vedenpinnat heijastavat pohjavedenpinnan tasoa, joka vaihtelee harjun 
eri osissa noin 125-145 metrin välillä. Harjun karkearakeinen, jäätikköjokitunnelissa kerrostunut kivinen ja sorainen 
ydinselänne on lähes kokonaan hautautunut myöhemmässä vaiheessa syntyneen jäätikkölahden suulle kerrostuneiden 
paksujen ja hienompirakeisten hiekkakerrostumien alle. Tästä syystä harjun pinnalla on yleensä näkyvissä vain vähän 
kiviä ja lohkareita, ja samasta syystä alueelle on myös kehittynyt runsaasti dyynejä.

Rokuanvaaran harjua peittää erittäin hyvin kehittynyt dyynikenttä, ja harjun alarinteitä kiertää leveä rantavalli- ja 
dyynivyöhyke. Harjun päällä ja itäliepeellä sijaitseva dyynikenttä koostuu suurista paraabelidyyneistä ja niiden 
välisistä kulutus- eli deflaatiopainanteista sekä pienemmistä dyynikummuista. Paraabelidyynit avautuvat 
kerrostumisvaiheessa vallinneiden tuulien tulosuuntaan eli länteen ja länsiluoteeseen. Paraabelidyynien läntiset ja 
luoteiset vastasivurinteet ovat loivahkoja ja itäiset ja kaakkoiset suojasivurinteet jyrkkiä. Dyynikentällä on lähes 50 
peräkkäistä, yhteen kasvaneista paraabelidyyneistä koostuvaa dyyniketjua noin 100-400 metrin välein. Yksittäiset 
dyynit ovat noin 300-500 metriä pitkiä, mutta yhteen kasvaneet, loivasti kumpuilevat ja mutkittelevat dyyniketjut 
voivat olla jopa 1,5-3 kilometrin pituisia. Dyynien korkeus on yleensä noin 5-20 metriä. Siirasvaarojen, Heinätien 
alueen ja Pikku-Rokuan 22-25 metriä korkeat paraabelidyynit ovat Suomen korkeimpia ja kookkaimpia dyynejä.

Harjun pohjois-, länsi- ja lounaisosan alarinteitä kiertää noin 0,5-2,0 kilometriä leveä vyöhyke, joka koostuu 
allekkaisista rantavalleista, dyyniytyneistä rantavalleista ja paraabelidyyneistä. Alimpana noin 115-130 metrin 
korkeustasolla sijaitsevat aallokon kerrostamat kapeat ja kaarevat rantavallit ovat noin 0,5-6,0 kilometriä pitkiä, 30-
100 metriä leveitä ja 0,5-2,5 metriä korkeita. Rantavalleja on yleensä allekkain 5-15 kappaletta. Osa alueen 
pohjoisreunan rantavalleista on lisäksi kehittynyt haarautuviksi särkkätyyppisiksi muodostumiksi. Kun 
maankohoaminen nosti rantavallit aallokon ulottumattomiin, niiden pinta kuivui ja ne joutuivat alttiiksi tuulen 
toiminnalle. Varsinaisten rantavallien ja paraabelidyynien välissä noin 130-140 metrin korkeustasolla sijaitseva 
dyyniytyneiden rantavallien vyöhyke koostuukin tuulen eri tavoin kuluttamista rantavalleista, joiden päällä on 
vaihtelevan paksuinen kerros tuulen kuljettamaa hiekkaa. Dyyniytyneet rantavallit ovat varsinaisia rantavalleja 
selvästi kumpuilevampia, ja niiden korkeus on 2-5 metriä. Ylimpänä harjun alarinteellä noin 140 metrin korkeustason 
yläpuolella on lähes pelkästään tuulen kerrostamia loivakaarisia paraabelidyynejä ja paraabelidyyniketjuja. 
Dyyniketjujen pituus on noin 0,5-2,0 kilometriä ja korkeus 5-15 metriä. Dyynien vastasivurinteet ovat tyypillisesti 
loivia ja suojasivurinteet jyrkkiä. 

Mannerjäätikön reuna perääntyi Rokuan alueelta Ancylusjärvivaiheen alussa noin 10 600 vuotta sitten, jolloin alue jäi 
kokonaan vedenpinnan alapuolelle. Vedenpinnan korkeus on ollut noin 210 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella.
Pookivaaran laki paljastui vedestä viimeistään noin 10 400 vuotta sitten muodostaen pienen saaren laajalle ulapalle. 
Aallokko alkoi välittömästi huuhtoa vedestä paljastuvan harjusaaren lakea ja kerrosti irrottamansa aineksen 
alarinteille loiventaen ja laajentaen harjun muotoa. Aallokko on todennäköisesti kuluttanut ja madaltanut harjun lakea 
merkittävästi. Maankohoaminen liitti Rokuan mantereeseen noin 9 500 vuotta sitten Säräisniemen lounaispuolella 
hieman ennen kuin Oulujärvi kuroutui Ancylusjärvestä (vrt. Tervo 2007). Tuulen kuluttava ja kuljettava toiminta 
alkoi puolestaan heti vedestä paljastuneen aineksen kuivuttua. Lännestä ja länsiluoteesta puhaltaneet voimakkaat 
tuulet kerrostivat aineksen vähitellen massiivisiksi paraabelidyyneiksi. Paraabelidyynien kehittyminen ja vaeltaminen 
nykyisille paikoilleen kesti Ancylusjärvivaiheen aikana vallinneessa kuivassa ja lämpimässä boreaalikauden 
ilmastossa useita satoja vuosia, mahdollisesti jopa yli tuhat vuotta. Dyynien kerrostuminen päättyi vähitellen 

Sijainti: Oulujoen eteläpuolella Oulujärven ja Ahmasjärven välissä, 5-20 km Vaalasta länteen.
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kasvillisuuden levitessä sitomaan maanpintaa. Atlanttisen kauden alussa noin 8 900 vuotta sitten ilmasto muuttui 
myös selvästi kosteammaksi ja viileämmäksi, ja maaston painanteet alkoivat soistua. 

Biologia
Rokualla ovat maamme tärkeimmät karukkokankaiden suojelualueet ja pohjoisempia harjulajiston elinpaikkoja 
(Metsähallitus 2008). Alueen metsät ovat suurimmaksi osaksi karukkokankaan ja vähemmässä määrin kuivan kankaan
puhtaita männiköitä. Sekapuita ei käytännössä ole lukuun ottamatta yksittäisiä koivuja ja pensaskerroksen katajia. 
Kansallispuiston puusto on laajalti erirakenteista, varttunutta männikköä. Luonnontilaisimmallaan metsät ovat puiston 
eteläosassa, jossa on jäljellä elävän puuston ja lahopuuston jatkumo. Puiston pohjoisosassa ei ole mäntysoiroja 
suurempia lahopuita. Osin metsäpalot ovat voineet luonnostaan polttaa maapuut (Metsähallitus 2008). Järeimmät 
männyt ovat 50 cm paksuisia kilpikaarnaisia petäjiä. Palojälkiä on vain yksittäisissä puissa. Useimmat paloarvet ovat 
jääneet ilmeisesti kaarnan peittoon. Alueella on ollut laajat metsäpalot 1800-luvulla, ja sen jälkeen Natura-alueella 
1940-luvun jälkeen vain pienialaisia paloja vuonna 1960, 1970-luvulla ja viimeiseksi vuonna 1988 (Metsähallitus 
2008). Puiston ulkopuoliset metsät ovat enimmäkseen eri-ikäisiä kasvatusmänniköitä ja osin tasaikäisiä, varttuneita 
männiköitä, pienialaisia mäntytaimikoita ja avohakkuualoja. Lahopuita ei näissä juuri ole. Lahottajasienistä 
kansallispuiston metsistä on löydetty muutama istukkakääpä, aihkinahka (NT) (Hertta 2010) ja epifyyttijäkälistä 
raidankeuhkojäkälä (Metsähallitus 2008). Koivuja ja suovarpuja on pienillä soilla ja suurempien soiden laitamilla. 
Järvien rannoilla on lisäksi harmaaleppiä, tervaleppiä ja pihlajia. Alueen luoteisosassa on yksi pienialainen 
puronvarsilehto (Metsähallitus 2008). Alueen avosuot ovat lähinnä karuja nevoja. Natura-alueen metsiä tullaan 
ennallistamaan tulevilla vuosikymmenillä (Metsähallitus 2008). 

Metsien aluskasvillisuus on hyvin puhdasta jäkälikköä etenkin dyynien luonnostaan puuttomilla tai vähäpuustoisilla 
paisterinteillä, joita on osin syntynyt vanhojen metsäpalojen vaikutuksesta. Näillä kohden jäkälikköä laikuttavat vain 
pienet kanervatuppaat ja sianpuolalaikut. Jäkäliköissä valko-, harmaa- ja palleroporonjäkälää on miltei yhtä paljon. 
Ehkä jälkimmäistä on paikoin muita enemmän. Varjoisimmissa kohdissa poronjäkälikköä laikuttavat harvakasvuinen 
puolukka, sianpuola, variksenmarja, kanerva ja jäkälistä hirvenjäkälät ja paikoin harvinaisehko lapalumijäkälä. Monin 
paikoin paisteisilla, puuttomilla lounaasta kaakkoon suuntautuneilla rinteillä kasvaa harvakseltaan kangasajuruohoa 
(NT/RT) seuranaan mm. kanervisaraa, keltaliekoa, lampaannataa, kissankäpälää (NT), metsälauhaa ja sianpuolaa. 
Paikoin näiltä kohdin löytyy myös ahosuolaheinää, mäkikeltanoa ja vain harvoilta rinteiltä jäkälän ja kielon sekaista 
kasvillisuutta sekä hietakastikkaa. Kansallispuistossa kasvaa myös yksittäisillä paikoilla kalliokieloa (RT) (Hertta 
2010). Monin kohdin maa on paljas joko lukuisten polkujen seurauksena tai osin luonnostaan eroosiojuottien 
kohdalta. Näitä paikkoja sulkevat karvakarhusammal, hietikkotierasammal ja tinajäkälät. Varjorinteet ovat 
varpuisempia ja niitä laikuttavat enimmäkseen variksenmarja ja puolukkakasvustot. Pohjakerrosta vallitsee 
seinäsammal. Suurin osa yli sadasta kangasajuruohohavainnosta on kansallispuistosta tai sen länsipuoliselta 
Rokuanvaaralta (Hertta 2010), mutta kasvupaikkoja löytyy myös alueen itäosista mm. Hautajärven pohjoispuolen 
etelärinteestä poronjäkälien seasta tai paikoista, joissa maapohja on hieman rikki. Alueen länsiosassa tienpientarella 
kasvaa lisäksi pohjannoidanlukkoa (VU) ja ketonoidanlukkoa (NT/RT) (Hertta 2010). Alueen itäpäässä, voimalinjan 
alla on uudelleen liikkeelle lähteneitä pieniä sianpuolan sitomia dyynejä ja lampaannataa. Tällaisia paikkoja voi olla 
myös muualla, jossa maapintaa on muokattu laaja-alaisemmin. Alueen soilta on havaittu kaitakämmekkä (VU) ja 
suppasuosta rahkalovisammal (RT). 

Paisterinteiltä, lähinnä kansallispuistosta tai Rokuanvaaran ympäristöstä on löydetty kangasajuruoholta dyynisulkanen 
(EN) ja nunnakirjokoisa (EN), kanervisaralta harjukaitakoi (VU) ja paahdeympäristöstä korukaitakoi (VU) ja 
hietikkoiskosmehiläinen (Hertta 2010). Lisäksi paahdeympäristöissä viihtyy mm. Elachista occidentalis - hitukoi 
(NT), hietikkomaamehiläinen (NT), kanervamaamehiläinen, Leiodes furva -kovakuoriainen (NT) ja Paradosa 
schenkeli -susihämähäkki (Metsähallitus 2008). Osa Natura-alueen paisterinteistä on luonnonhoidon piirissä 
(Kittamaa ym. 2009, Metsähallitus 2008). Linnuista alueella elelee mm. kaakkuri (NT) (Hertta 2010).

Maisema ja muut arvot
Rokuanvaara erottuu korkeana ja leveänä kankaana melko hyvin tasaisesta ja soistuneesta ympäristöstä. Parhaiten 
muodostuma hahmottuu useiden kilometrien päästä katsottuna, mm. Ahmasjärven luoteisrannalta, Pelsonsuon 
laajoilta pelloilta ja Oulujoen pohjoispuoliselta Syrjävaaralta (Jurvelin 2007). Rokualle tyypillinen kumpuileva, 
jäkäläpeitteinen mäntykangas on myös lähempää nähtynä selvästi ympäristöstä erottuvaa maastoa, jonka huomaa 
helposti myös alueelle luoteesta, pohjoisesta tai etelästä tulevilta teiltä. Alueelta ei peitteisyyden takia kuitenkaan 
yleensä avaudu laajoja näkymiä ympäristöön. Vain korkeimpien dyynien laelta tai harjun kylkien päältä voi puuston 
salliessa olla näkyvyyttä kauemmas. Esimerkiksi Heinätien ja Pikku-Rokuan korkeimmilta, osin hakatuilta dyyneiltä 
näkyy paikoin kaakkoon Oulujärven Niskanselälle asti, ja Siirasvaarojen alueen korkean harjunkyljen päältä näkyy 
kauas koilliseen Oulujoen pohjoispuolelle. Parhaiten Rokuaa ympäröivät maisemat näkyvät kuitenkin Pookivaaran 
laella olevasta palovartijan tornista. Rokuan sisäinen maisema on muodostumien runsauden ja selkeiden 
korkeuserojen ansiosta varsinkin harjun lakialueella hyvin vaihteleva. Lukuisat pienet järvet ja suot lisäävät maiseman
vaihtelevuutta. Matalat ja loivapiirteiset harjun alarinteiden rantavallialueet ovat puolestaan hieman yksitoikkoisempia



Rokuan alueella on jonkin verran tiestöä ja melko runsaasti polkuja, joiden yhteydessä on leikkauksia ja paikoin 
kulunutta maastoa. Myös metsätyöt ovat kuluttaneet hieman maastoa. Jyrkimpien dyynien rinteillä on lisäksi vähäistä 
eroosiota. Alueen itäosan reunoilla rajauksen ulkopuolella on maa-aineksenottoalueita.

Rokuan keskiosassa on Rokuan kansallispuisto (KPU110018), ja alueen keski- ja luoteisosat kuuluvat Rokuan Natura-
alueeseen (FI1102608) ja Rokuan harjujensuojelualueeseen (HSO110109). Luoteisosan järvet kuuluvat Rokuan 
järvien rantojensuojelualueeseen (RSO110108). Rokua on lisäksi lähes kokonaan 1-luokan pohjavesialuetta, vain osa 
rantavallialueista jää pohjavesialuerajauksen ulkopuolelle. Alueen vedenottamot ovat länsireunalla ja keskiosassa 
Rokuanjärven rannalla. 

Rokuan lounaisreunalla kulkeva Keisarintie oli 1600-luvun lopulta 1850-luvulle asti tärkein Oulun ja Kajaanin 
välinen tieyhteys, ja se on merkitty Kainuun maakuntakaavaan 2020 arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi väyläksi. 
Maastossa on myös runsaasti vanhoja tervahautoja. Alueen kaakkoispuolella sijaitsevat lisäksi Nimisjärven 
esihistorialliset asuinpaikat, jotka kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin muinaisjäännöksiin (Purhonen, Hamari & 
Ranta (toim.) 2001). 

Rokuan luoteisosassa on hotelli, kuntokeskus, seurakuntien leirikeskus ja kansallispuiston opastuskeskus, ja alueella 
on melko runsaasti loma-asuntoja, jotka sijoittuvat pääasiassa luoteis- ja keskiosan pienten järvien rannoille. 
Opastuskeskuksen ja kuntokeskuksen välissä on jopa lyhyt kapearaiteinen rautatie. Maastossa on lisäksi useita 
polkuja, retkeily- ja hiihtoreittejä sekä laavuja. Rokua ja sen ympärillä olevat Oulujärven ja Oulujokilaakson alueet 
valittiin vuonna 2010 ensimmäisenä suomalaisena alueena UNESCOn suojelemaan kansainväliseen Geopark-
verkostoon. Rokuan tuuli- ja rantakerrostumat ovat erinomainen esimerkki dyyniytyneestä harjusta ja dyynien ja 
rantavallien vyöhykkeisyydestä. Rokua on kokonaisuutena valtakunnallisesti ainutlaatuinen harju-, dyyni- ja 
rantavallialue, jonka kokonaisvaltainen säilyminen mahdollisimman luonnontilaisena tulisi turvata.
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TUU-12-077 Rokua. Loivapiirteisen paraabelidyyniketjun jäkälän peittämää lakea Rokuan 
kansallispuistossa alueen keskiosassa. Kuva: H. Rönty, © GTK 2011. 
 

 
 
TUU-12-077 Rokua. Eroosiota suuren paraabelidyyniketjun jyrkällä ja korkealla suojasivurinteellä 
alueen itäosassa Pikku-Rokualla. Kuva: H. Rönty, © GTK 2011. 



 
 
TUU-12-077 Rokua. Suuren paraabelidyynin jyrkkä ja korkea kaakkoinen suojasivurinne alueen 
keskiosassa Siirasvaarojen alueella. Kuva: H. Rönty, © GTK 2011.  
 
 

 
 
TUU-12-077 Rokua. Peräkkäisiä rantavalleja alueen länsiosassa Keisarintien lounaispuolella.  
Kuva: H. Rönty, © GTK 2011. 



 
 
TUU-12-077 Rokua. Suuren paraabelidyynin korkea itäinen suojasivurinne alueen keskiosassa 
Siirasvaarojen alueella. Kuva: K. Mäkinen, © GTK 2011. 
 

 
 
TUU-12-077 Rokua. Suuria allekkaisia rantavalleja alueen luoteisosassa Laitavaaran alueella. 
Kuva: K. Mäkinen, © GTK 2011. 
 




