


Paljakkaa ei tee vain upea luonto, Suomen lumivarmin talvi tai
palvelut. Sen tekee paikalliset ihmiset ja halu palvella vieraitaan.

Paljakka on paikallinen elämäntapa, jossa yrittäjä tulee töihin
moottorikelkalla, pitää palaverit nuotiolla ja kohtaa vieraansa lämmöllä.

Kiireettömässä ympäristössä lomaa ei tarvitse suunnitella puhki
vaan ohjelmaa voi kehittää fiiliksen mukaan – kuunnellen,
mitä minäkin päivänä luonnolla ja yrityksillä on annettavanaan.

ME OLEMME PALJAKKA.

Liiallinen puuhaaminen kostautuu tekijälleen, sillä aivojen ja 
kropan lepäämättömyys kostautuu. Loma on monelle sitä aikaa, 
kun on vihdoinkin mahdollisuus vain olla. Paljakan maisemissa 
mieli lepää, ajatus rauhoittuu ja kroppa lepää. Keskity vaikka 

kiireettömään aamukahviin ja siihen miten ilma tuoksuu tänään. 
Kun kaipaat rauhallista, luonnonläheistä matkakohdetta ja 

puhdasta ilmaa, tule Paljakkaan!

ÄLÄ TEE MITÄÄN



Paljakka on Etelä-Suomesta ja rannikolta
katsottuna noin puolet lähempänä pohjoisen keskuksiin

verrattuna. Ja jos asut lähempänä niin sittenhän
tänne tulee vaikka päiväreissulle.

Paljakka ei ole vielä valmis, mutta se kehittyy.
Emme tahdokaan tituleerata itseämme suurten keskusten kaltaisiksi 
hulabaloo-kohteeksi. Jos arvostat tilaa, rauhaa ja upeita maisemia, 

Paljakassa tutkittavaa ja touhuttavaa riittää.
Olemme mieluummin hyvällä matkalla kuin täysin valmis.

Pyörällä päästään.

Voi PYHÄ jysäys,
mikä matka!

Sähköt 1964.
Bensa-asema 2019.

”Tultiin kerran firman porukalla Paljakkaan virkistypäiville.
Oli varattu hieman fatbike-pyöräilyä ja kalastusta alkuun.

Fiiliksen noustessa löydettiin illalla itsemme metsän keskeltä
armeijan tela-ajoneuvon kyydistä kohti paikallista savusaunaa!
Siisteimmät jutut tapahtuvat usein suunnittelematta ja on upea,
että paikallisten yrittäjien yhteistyö ja auttamisen halu mahdol-

listaa myös nämä elämykset! Ja illalliseksi valmistui
vielä itse pyydystettyä lohta.”

Latuaikaa perheelle.
Tulitpa meille kesällä... ...tai talvella, niin hyvä on. 

Latuaikaa perheelle.
...tai talvella, niin hyvä on. 



ILMAN
on enemmän



KÄVELYÄ JA LUMIKENKÄILYÄ

Koska viimeksi olit ulkoilemassa, 

ja sait nauttia rauhasta täysin 

omilla ehdoillasi? Ilman hälyä, 

melua tai tungosta. Ilman voi olla 

enemmän.

~

Meille se tarkoittaa, että voit 

keskittyä tuntemaan, kuulemaan, 

näkemään – aistimaan luonnosta 

puhtaimmillaan kaiken. Niin että 

sinä olet keskipisteenä. Löydä 

hiihtoreitit ja luontopolut, joissa 

kuljet rauhassa.

~

Koskematon luonto ja maisema 

voi rauhoittaa mielen. Olet 

sitten yksin, perheen tai ystävien 

kanssa, pääset löytämään oman 

tilan, jossa voit olla, nauttia – 

hengittää vapaasti.

LASKETTELUA & LUMILAUTAILUA

MAASTOHIIHTOA

Kainuun lumisimmat, korkeimmat ja pisimmät rinteet.

Paljakan laskettelurinteet tarjoavat elämyksiä kaiken tasoisille 
laskettelijoille. Paljakassa on erittäin helppoja (vihreitä), help-
poja (sinisiä), keskivaikeita (punaisia) ja erittäin vaikeita (mustia) 
rinteitä. Osa rinteistä myös puuterilumella. Rinteitä 11, valaistu-
ja 7, Snowboard Park. Hiihtohissejä 4. Rinneravintola. Huipulla 
Panorama Cafe. Rinteet sijaitsevat matkailualueen sydämessä, 
kuljetuksia ei tarvita.

Yli 100 km hyväkuntoisia latuja upeassa ympäristössä.

Laduille pääset helposti, matka majoituksesta ladunvarteen on 
lyhyt. Eripituisia ja vaativuusasteeltaan eritasoisia hiihtolatuja. 
Aloittelijoille ja vähän hiihtäneille lyhyitä kokeilu- ja harjoittelu-
latuja. Kokeneemmille hiihtäjille pidempiä lenkkejä. Osa hiihto-
laduista kiertää aivan Paljakan luonnonpuiston lähimaastossa 
ikimetsien keskellä ja siellä hiihtäneet osaavat arvostaa alueen 
hiljaista ja jylhää luontoa.

Aitoa metsän ja erämaan tunnelmaa puhtaassa luonnossa.

Paljakan erikoisuus on talviseen metsään tampatut kävelyreitit. 
Hyvin opastetuilla reiteillä käveleminen on turvallista ja helpoin 
tapa mennä nauttimaan lumisesta luonnosta. Paljakasta löytyy 
runsaasti myös lumikenkäilyyn sopivia, vaihtelevia maastoja. 
Kokeile esimerkiksi nousua Paljakan vaaran huipulle tai retkeä 
alamaaston kodalle.

on enemmän



hiljaisuus
KUULE



HUSKY-OHJELMAA TALVELLA

POROTILAVIERAILU

RATSASTUSTA ISLANNINHEVOSELLA

Vauhtia luonnossa ekologisella nelivedolla.

Lähde mukaan unohtumattomalle koiravaljakkoajelulle! Innok-
kaat ja ystävälliset Siperian ja Alaskan huskyt odottavat sinua 
Paljakassa. Koirien lähtöhetken innokas haukunta vaihtuu luon-
non hiljaisuuteen. Koiravaljakon ajo upeiden tykkypuiden kes-
kellä, Suomen vanhimmissa ikimetsissä on upea elämys. Safarin 
päätteeksi pääset halutessasi ruokkimaan koiria.

Kurkistus porojen ja poromiesten elämään.

Poro on puolivilli, eksoottinen eläin, jonka moni haluaisi nähdä 
omin silmin. Puolangan kunnan pohjoisosa on Suomen eteläi-
sintä poronhoitoaluetta. Eräoppaamme johdolla pääset vieraile-
maan porotilalla. Ohjelmassa tutustutaan poroisännän johdolla 
poroihin ja poronhoitoon. Kaikilla on mahdollisuus osallistua po-
rojen ruokintaan.

Nauti talvesta pehmeäliikkeisen hevosen satulasta.

Mukavat islanninhevoset takaavat unohtumattoman ratsastus-
kokemuksen. Ohjattu ratsastusvaellus etenee aina ryhmän ta-
son mukaan, ensikertalaisten kanssa leppoisaa käyntiä ja koke-
neiden kanssa reippaampaa laukkaa. Nautimme ratsastuksesta 
metsäteillä ja lumisessa metsässä sekä tauolla laavun lämmöstä. 
Islanninhevosten kasvatukseen ja vaelluksiin erikoistunut talli  
sijaitsee noin puolen tunnin matkan päässä Paltamossa.

Kiireinen päivä? Hellitä hetkeksi. 

Onnistuitko pysähtymään oikein? 

Kiireettömyys, jonka meillä koet, ei 

ole mainostoimiston keksimä tuote. 

Se on paikallisten elämäntapa. Sen 

huomaat ihmisissä. Sen koet luonnossa. 

Aidoimmillaan.

~

Keskity kuuntelemaan, kuinka lumi 

narskuu jalkojesi alla. Luo katse luontoon, 

katso miten pehmeän valkoiselta 

koskematon hanki voi näyttää. Nauti 

aktiviteeteista, jotka tuovat sinulle iloa.

~

Kiireettömyys on tapa viettää lomaa 

hieman paremmin. Olisiko sinulla aikaa 

nauttia siitä yhden päivän ajan?

hiljaisuus



MEILLÄ
sopii ajella



MOOTTORIKELKKAILUA

FATBIKE -PYÖRÄILYÄ TALVELLA

PILKKIMISTÄ

Turvallista kelkkailua, laaja reitistö, paras freeride-alue.

Haluatko lähteä pitkälle safarille vai parin tunnin safarille lähi-
alueella? Osallistu opastetulle safarille tai vuokraa kelkka omaa 
retkeäsi varten. Tarjoamme turvallisia reittejä ja kokeneita moot-
torikelkkaoppaita opettamaan kelkalla ajoa. Täällä ensikertalai-
setkin saavat safarilta ikimuistoisia elämyksiä turvallisesti. Ajet-
tavaa riittää, 500 km reitistömme yhdistyy Kainuun 2000 km 
reitistöön. Freeride – alueemme on Suomen ensimmäinen ja 
paras paikka umpihankikelkkailuun Suomessa!

Monipuoliset fatbike-reitit ja safarit.

Pyöräily on luonnonläheinen tapa liikkua ja se onnistuu erin-
omaisesti myös talvella. Paksurenkainen fatbike on uusi hiljai-
nen tapa liikkua luonnossa ja nauttia talvisesta metsästä. Lu-
messa ajaminen on mainio lisä talviaktiviteetteihin ja Paljakka 
tarjoaa siihen hyvät olosuhteet! Reitit alkavat matkailualueen 
sydämestä, kuljetuksia ei tarvita. Järjestämme opastettuja retkiä 
sekä vuokraamme fatbike-pyöriä, myös sähköisenä.

Hienot pilkkimahdollisuudet, erikoisuutena Forellibaari.

Paljakassa tähän perinteiseen suomalaiseen kalastusmuotoon 
siihen on kehitetty uusi, miellyttävä, talvisäältä suojassa oleva 
tapa pilkkiä. Paljakan Kalastuspuiston iglunmuotoisessa, lu-
men-vakoisessa teltassa, Forellibaarissa, istut mukavasti retki-
tuolissa. Lisäksi järvenjäillä on lisää pilkkimismahdollisuuksia, 
perinteisesti talvitaivaan alla. Kokeneen kalastusoppaan johdolla 
pilkkiminen on miellyttävä elämys. Opit oppaan vinkit nopeasti 
ja yhdessä houkuttelette kalasaaliin koukkuun!

sopii ajella



HILJAKSEEN
hyvä tulee



RETKEILYÄ JA VAELLUSTA

MELONTAA

FAT-BIKE PYÖRÄILYÄ KESÄLLÄ

Rentoudu luonnonrauhassa upean aarniometsän sylissä.

Paljakassa pääset helposti erimittaisille (alkaen 1 km) ja vaati-
vuusasteeltaan eritasoisille ulkoilureiteille (helposta vaativaan). 
Pidemmistä reiteistämme suosituimmat ovat Ilveskierros (13 
km) luonnonpuiston tuntumassa, Paljakan polku (20 km) ja 
Köngäskierros-vaellus (60 km) on eräkävijän valinta. Tarjoamme 
myös opastettuja vaelluksia, muutamasta tunnista aina 2- 3 päi-
vän retkiin asti. Reitit alkavat matkailualueen sydämestä, kulje-
tuksia ei tarvita.

Melontaretki rauhallisesti virtaavassa joessa rentouttaa.

Jos vesistöistä haluaa nauttia muutenkin kuin rannalta käsin, 
voit lähteä melomaan esimerkiksi kalastuspuistosta lähtevää 
jokea pitkin lyhyelle tai puolenpäivän melontaretkelle. Joessa 
riittää melottavaa vaikka koko päiväksi. Omatoimisesti meloville 
vuokraamme 2/3-paikkaisia kanootteja ja 1-paikaisia kajakkeja 
Järjestämme opaspalveluja ja vaikka paluukuljetuksen sovitusta 
kohdasta joenvartta takaisin Paljakkaan. 

Nauti kauniista vaaramaisemista pyöräillen.

Paljakan vaaramaastolla ympäristöineen on tarjottavaa kaikille 
pyöräilyistä nauttiville. Paljakassa voit kokeilla taitojasi maasto- 
ja fatbike-pyörille soveltuvilla reiteillä, haastavista metsäreiteistä 
mukaviin pyöräteihin, lyhyistä reiteistä pitkiin reitteihin. Reitit 
alkavat matkailualueen sydämestä, kuljetuksia ei tarvita. Jär-
jestämme opastettuja retkiä sekä vuokraamme fatbike-pyöriä, 
myös sähköisiä.

Hiljaisuutemme on kuuluvin 

merkki siitä ainutlaatuisuudesta, 

jonka keskellä voit olla 

vieraanamme. 

~

Anna itsellesi kerrankin 

mahdollisuus rauhoittua hälyltä ja 

kiireeltä. Kuuntele, kuinka aalto 

lyö hiljalleen rantaan. Virkistäydy 

puhtaassa järvivedessä. Rauhoitu 

saunan lämmössä. 

~

Meillä on tilaa olla ja tehdä. 

Viettää lomaa, juuri kuten haluat, 

rauhassa kaikelta turhalta. 

Valitse oma tyylisi ja voit 

keskittyä nauttimaan elämästä 

aidoimmillaan.

hyvä tulee



PASSIIVISTA
stressin poistoa



Yksi hetki, jolloin voit olla vain 

siinä. Tuntea eläväsi.

Olet sen ansainnut. 

~

Tekemällä vähemmän voit tuntea 

eläväsi enemmän. On vain luonto, 

sinä ja tämä hetki. Pysähdy, mutta 

älä hellitä. 

~

Valitse suuntasi, nauti 

maisemasta ja tilasta olla ja 

hengittää puhdasta ilmaa keskellä 

Suomen kauneinta luontoa. Kerää 

itseesi energiaa omalla tavallasi – 

rauhoittumalla tai aktiiviteeteillä. 

Tilaa on jokaiselle ja jokaiseen 

makuun.

~

Olet jo perillä.

Kiirettä ei sinulla ole

tänään minnekään.

KALASTUSTA VAARAMAISEMASSA

KARHUNKATSELU JA -VALOKUVAUS

RATSASTUSTA ISLANNINHEVOSELLA

Erämaisia koskia, hiekkadyynejä, Kalastuspuisto.

Paljakasta löytyy useita kohteita, joissa voit kalastaa. Puroja, kos-
kia ja järviä. Kokeile kalastusta hiekkasärkällä tai erämaajärvellä 
vaaran päällä. Hyvä kohde kalastuspäivään on myös keskellä 
matkailualuetta sijaitseva Kalastuspuisto: noin kilometrin pitui-
sella puistomaisella alueella on neljä lampea kahden joen riste-
yksessä, picnic alue, kaksi kotaa ja kalankäsittelytila. Järjestämme 
opastettuja kalastusretkiä sekä vuokraamme kalastusvälineitä.

Iltaretki metsän kuninkaan valtakuntaan.

Suomen kansalliseläin karhu on suurin Suomessa ja koko Eu-
roopassa tavattavista petoeläimistä. Karhun näkeminen vapaa-
na luonnossa on upea elämys. Lähde mukaan katsomaan tai 
kuvaamaan karhuja kesäisessä Kainuun luonnossa. Järjestäm-
me yhteistyökumppanimme kanssa karhunkatseluretkiä hei-
dän kuvauspaikoilleen Venäjän rajan tuntumassa. Vietät illan 
turvallisesti karhunkatselukojussa, kesäillasta nauttien

Nauti kesästä pehmeäliikkeisen hevosen satulasta.

Mukavat islanninhevoset takaavat unohtumattoman ratsastus 
kokemuksen. Ohjattu ratsastusvaellus etenee aina ryhmän ta-
son mukaan, ensikertalaisten kanssa leppoisaa käyntiä ja koke-
neiden kanssa reippaampaa laukkaa. Nautimme ratsastuksesta 
metsäteillä, metsässä ja vaaramaastoissa. Kesäkuumalla pidäm-
me taukoa järven rannalla. Islanninhevosten kasvatukseen ja 
vaelluksiin erikoistunut talli sijaitsee noin puolen tunnin matkan 
päässä Paltamossa.
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MUUTAKIN HULLUA KUIN PORO

Meillä on



SUP-LAUTAILU
Suppailua seisten tai istuen, makusi mukaan.

Paljakan kalastuspuiston lammet ja purouomat tarjoavat 
mukavat puitteet SUP-lautailuun. Sup-retkeily Louhenjoel-
la tarjoaa mukavan melontaelämyksen hiljaa juoksevassa 
vesistössä. Vuokraamme SUP-lautoja.

Hiekkaranta keskellä Paljakkaa.

Paljakan uimaranta sijaitsee keskellä Paljakkaa. Kaikki alueen 
palvelut ja muut aktiviteetit ovat kävelymatkan päässä. Hienon 
hiekkarannan löydät myös Paljakan Loma-asunnot -alueelta.

UIMARANTA

MÖNKKÄRIRATA OMATOIMIAJELUUN
Uusi reitti rinnealueella.

Ota mönkkärisi mukaan Paljakan lomallesi! Uuden rinteillä 
kulkevan reitin pituus on n. 7 kilometriä ja se on vaativuus tasol-
taan helppo. Muistathan ostaa ajoluvan ja pysyttele merkityllä 
reitillä. Kysy myös opastetuista safareista Teerivaaraan.

 Paljakassa saat kesäpäivistä 

kaiken irti. Kun hiihtohaalarit on 

ripustettu naulaan odottamaan 

seuraavan talven lumia, on hyvä 

tietää, että Paljakka kutsuu 

kesälläkin. Täältä löydät tekemistä 

joka makuun tai ainutlaatuisen 

luonnon tarjoamaa rauhaa ja 

tilaa nauttia luonnosta.

~

Mahdollisuuksia yhdessä 

tekemiseen on aivan lähellä. 

Esimerkiksi aivan Paljakan 

keskellä, Kalastuspuiston 

rannalla, sijaitsee 

rantalentopallokenttä. 

Yhdeksänkorinen 

frisbeegolfratamme tarjoaa 

haastetta kaikentasoisille 

pelaajille. Kahdella 

minigolfradallamme selvitetään, 

kuka puttaa tarkimmin. Ja vain 

puolisen tunnin päässä sijaitsee 

Paltamon golfkenttä.

~

Kesä on täynnä tekemistä.

Koe se Paljakassa.

Meillä on



LÄMMÖLLÄ
meiltä sinulle



KESÄLLÄ RANTASAUNAAN

TALVELLA SAUNASTA AVANTOON

RENTOUDU SAUNAMAAILMASSA

Luonnonläheisesti hiekkarannalla.

Hotellin ja lomahuoneistojen saunojen löylyt maistuvat var-
masti, mutta vaihtelua hakeville suosittelemme alueen tilaus-
saunoja. Perinteisen savusaunan tunnelmaa ei voita mikään. 
Paljakassa elämyksen kruunaa savusaunan hiekkaranta. Ran-
tasaunaa vuokrataan myös sähkölämmitteisenä. Halutessasi 
voit täydentää saunaelämystäsi vuokraamalla saunalle myös 
paljun.

Talvinen lomapäivä on ihana kruunata saunan lämmössä.

Paljakassa voit varata perheellesi, porukallesi tilaussaunan ja 
täydentää elämystäsi tilaamalla saunallesi paljun. Muistathan 
varata savusaunan ajoissa, sillä saunan ja paljun lämmittäminen 
kestää muutamia tunteja. Paljusta on mukava ihastella tähtitai-
vasta ja rohkeimmat käyvät virkistäytymässä avannossa. Valin-
tasi mukaan sauna lämmitetään sähköisesti tai savusaunana. 
Paljun voi tilata toimitettavaksi myös lomamökillesi.

Ukkohallan Spa & SaunaWorld.

Ukkohallan Saunamaailma houkuttelee kaikkia aisteja. Spa & 
Sauna Worldissä asiakkaiden käytössä on useita erityyppisiä 
saunoja ja virkistäviä altaita. Esimerkiksi Höyrysauna, Karjalai-
nen sauna, Suomalainen sauna, Uralin luolasauna, Kelosauna 
ja Terwasavusauna. Uima-altaan lisäksi allasmaailmaan kuuluu 
mm. sisä- ja ulkoporealtaat. Ajomatka Paljakasta Ukkohallaan 
on vain 20 minuuttia.

Saunan lämpö kutsuu aktiivisen 

päivän päätteeksi. Siitä löytyy 

tiukka yksimielisyys. Sen sijaan 

makuasia on se, minkälaisessa 

saunassa saa ne parhaimmat 

löylyt. Pitääkö löylyn syleilyn olla 

hellän pehmeä vai kipakampi? 

Houkutteleeko savusaunan tuoksu 

ja hämäryys vai perinteinen 

suomalainen sauna?

~

Sauna on monelle pyhä asia. 

Meille se on Paljakan asia. Siksi 

tarjoamme vieraillemme upean, 

monipuolisen saunamaailman, 

josta löytyy oikeanlainen sauna 

jokaiseen makuun virkistävine 

uima-altaineen ja ulko- ja 

sisäporealtaineen.

meiltä sinulle



NÄYTÄ
luontosi



LUONNONPUISTO

HEPOKÖNGÄS

PALJAKAN KALASTUSPUISTO

Lähde oppaan kanssa luontoon.

Paljakan luonnonpuisto on harvoja alueita Kainuussa – ja jopa 
eteläisessä Lapissa – jolla on vielä suuria, hakkuuttomia metsä-
alueita. Paljakan luonnonpuisto on yksi harvoista yleisölle avoin-
na olevista luonnonpuistoista. Lähde mukaan opastetulle retkel-
le Paljakan luonnonpuistoon. Paljakan luonnonpuisto on upea 
päiväretkeilykohde, joka tarjoaa unohtumattoman elämyksen 
koskemattomassa luonnossa.

Hepokönkään vesiputous on 24 metriä korkea.

Hepoköngäs on yksi Suomen korkeimmista luonnonvaraisista 
vesiputouksista. Komeissa Kainuun vaaramaisemissa sijaitseva 
Hepokönkään putous on suosittu käyntikohde. Lähde mukaan 
opastetulle retkelle Hepokönkään vesiputoukselle ja Hepokön-
kään geopolulle.

Kalastusta vaaramaisemassa.

Paljakan Kalastuspuisto sijaitsee vaaramaisemissa Paljakan 
matkailukeskuksen ytimessä. Kauniin vaaramaiseman syleilyssä 
sijaitsevalla, noin kilometrin pituisella puistomaisella alueella, on 
neljä lampea kahden taimenjoen risteyksessä. Puistomaisella 
alueella on helppo liikkua kivituhkapolkuja, pitkospuita ja jokien 
yli johtavia siltoja pitkin. Kalastusta helpottamassa on yhteensä 
yhdeksän kalastuslaituria, kolme tulipesällä varustettua kotaa ja 
katosta, picnic- -alue ja kalankäsittelytila. Kokeneen kalastusop-
paan johdolla kalastaminen on miellyttävä elämys. 

Paljakan luonto tarjoaa 

elämyksiä, joita ei voi muualla 

kokea. Luontomatkailijaa ympäröi 

jylhän luonnon komeus ja 

hiljaisuus, joka täytyy itse aistia. 

Kun kuulet kosken kuohuvan, 

olet saapunut yhdelle Suomen 

korkeimmista luonnonvaraisista 

vesiputouksista. Hepoköngäs 

on ansaitusti vaaramaisemien 

suosittu retkikohde.

~

Paljakan luonnonpuiston 

koskematon metsä kiehtoo niin 

kokenutta retkeilijää kuin vasta-

alkajiakin. Täällä voit nähdä, 

miltä ikiaikainen metsä ilman 

suuria hakkuita näyttää. Metsät 

ovat saaneet kasvaa komeiksi 

ja vaaramaastojen vaihtelevuus 

on sallinut monenlaisten 

kasvupaikkojen syntymisen. 

Luontopolku kiertää halki tämän 

ainutlaatuisen vaaraluonnon 

upeine luonnon nähtävyyksineen. 
luontosi



HEPOKÖNKÄÄN
LUONTOPOLKU
Hepokönkään Natura-alueen luontopolku 
esittelee alueen geologiaa, historiaa ja 
kasvillisuutta. Opastauluja on myös Hepo-
könkäälle, yhdelle Suomen korkeimmalle 
vesiputoukselle vievällä lankkupolulla.

Helppo, arvioitu kesto 45 min

MAISEMAREITTI

Paljakasta alkava, vanhan kuusimetsän 
ja maalaismaiseman läpi kulkeva, vaaran 
päälle nouseva reitti tarjoaa paljon näh-
tävää. Taukopaikat vaaran päällä olevalla 
laavulla ja näköalapaikalla.

Vaativa, arvioitu kesto 4:00 h
PIRUNKIRKKO

Luonnonpuiston kupeessa sijaitseva  
Pirunkirkon aarnialue on jyrkänteinen 
rotko, jonka pohjalla virtaa joki. Yhtä rotkon 
kalliopaasia nimitetään erikoisen 
muotonsa takia pirun saarnastuoliksi.

0.6 KM10 KM1.5 KM

Helppo, arvioitu kesto 30 min

ILVESKIERROSKALASTUSPOLKU

Paljakasta alkava reitti kulkee lähes 
koskemattomassa metsässä. Nousu 
vaaralle avaa näkymät luonnonpuiston 
kuusimetsiin. Ilveskota on oivallinen paikka 
pysähtyä nauttimaan eväistä.

Paljakasta alkava reitti tarjoilee kauniita 
koskimaisemia, rauhallista metsää, hyviä 
kalastuspaikkoja ja sen kohokohta on 
mahtavalla paikalla Rakennusjärven ran-
nalla sijaitseva laavu.

Vaativa, arvioitu kesto 6:30 hHelppo, arvioitu kesto 1:30 h

14 KM6 KM

LUONTOREITIT



PALVELUT MATKAILIJOILLE
Alko, apteekki, huoltoasemat, automaatti-
asemat, kaupat ja palveluliikkeet, pankkiau-
tomaatti, parturi-kampaamot, taksit sekä 
myös matkailijoita palveleva terveysasema 
ympäri vuoden.

LANKAFEST
Lankafest on rock-/heavy musiikin
ystäville suunnattu kesän festariviikon-
loppu Puolangan torilla. Ensimmäinen 
Lankafest järjestettiin vuonna 2010.

TONTTEJA ASUMISEEN JA 
VAPAA-AIKAAN
Puolangan kunnalla on myytävänä erin-
omaisia tontteja vapaa-ajan asumiseen 
sekä Paljakassa että Puolangalla.
Ota yhteyttä ja tule katsomaan mitä meillä 
on tarjolla: kunta@puolanka.fi

PESSIMISMITALOISA ASP KUMPULA -TALOSSA
Pessimismitalossa on klubitila erilaisten 
tilaisuuksien järjestämiseen: kesäteatteria, 
kulttuuritapahtumia, konsertteja ja tansseja. 
Talosta löytyy myös kahvila. Kesäksi pihaan 
nousee 350-paikkainen ulkoilmateatteri.

Suomen ensimmäinen suomenkielinen 
naislyyrikko Isa Asp vaikutti nuoruudessaan 
Puolangalla. Isa Aspin ja hänen sukunsa 
elämään pääsee tutustumaan kirkonkylän 
keskustassa sijaitsevassa Kumpula -talossa.

PUOLANGAN LUONTOKOHTEET
Suosittelemme käyntiä Kempasvaaran 
näkötornissa ja taukotuvalla. Siikavaa-
ran sienipolulla, Kometon kierroksella ja 
Oivassuon luontopolulla ja upealla Pahan 
Paavon Beach – hiekkarannalla.

TERVETULOA
KYLILLE

 



Luminen talvi
Aurinkoinen kesä

Paljakan alueella on palveluita 

kuin isommassakin kylässä. 

Käsiesi ulottuvilla on 

kaikki tarvittava lomailusi 

onnistumiseen.

~

Tarvisitpa pientä tai suurta apua 

olemme täällä sinun

viihtyvyyttäsi varten.

~

Olet lämpimästi tervetullut 

Paljakkaan. Täällä Sinusta ja 

ansaitsemastasi lomasta pidetään 

hyvää huolta.

Sinä olet
Tervetullut!

Helsinki

Kajaani

Puolanka
Oulu

~ PALJAKKA – KAJAANI 67 KM ~
5 0  M I N U U T T I A

Lentokenttä, rautatieasema, autonvuokraus

~ PALJAKKA – KUUSAMO 190 KM ~
2  T U N T I A

Lentokenttä, autonvuokraus

~ PALJAKKA – OULU 159 KM ~
2  T U N T I A

Lentokenttä, rautatieasema, autonvuokraus

~ PALJAKKA – PUOLANKA 36 KM ~
3 0  M I N U U T T I A

Kyläkeskuksen palvelut



PALJAKKA.FI




