
Hepokönkäällä on 
 
 sallittua
•  liikkuminen jalan, hiihtäen ja 

meloen
•  onkiminen ja pilkkiminen 

lammissa
•  marjojen ja ruokasienten 

poimiminen

rajoitettua
•  avotulenteko on sallittu vain 

puolikodan tulentekopaikalla.  
Metsä- ja ruohikkopalo-
varoituksen aikana avotulen 
teko on kielletty.

•  viehekalastamiseen tarvitaan 
lupa

•  metsästykseen tarvitaan lupa. 
Paikkakuntalaisilla on ns. vapaa 
metsästysoikeus.

kiellettyä
•  roskaaminen ja rakenteiden  

vahingoittaminen
•  lemmikkieläinten vapaana 

pitäminen
•  leiriytyminen
•  kasvien kerääminen ja 

selkärangattomien eläinten 
pyydystäminen

•  eläinten ja muun luonnon  
vahingoittaminen

•  moottorikelkkailu ja maasto-
liikenne moottoriajoneuvoilla

Luontoon.fi/hepokongas >  
Ohjeet ja säännöt

Luonnonsuojelualue

Hepoköngäs
Hepokönkään suojelualue sijaitsee 
komeissa Kainuun vaaramaisemissa. 
Alueen helmi on Hepokönkään 
vesiputous, jonne johtaa esteetön 
polku taukopaikkoineen. Suojelu-
alueella voi ihailla myös rehevää 
luontoa ja kuusimetsää.

Putouksen kohinaa 
Hepokönkään putouskorkeus on  
24 metriä. Se on maamme korkeimpia 
luonnontilaisia vesiputouksia. Sen ala-
puolelta voi meloa Heinijokea pitkin 
Kiiminkijoelle ja vaikka 200 km päähän 
Perämerelle asti.  

Maapallon historiaa
Hepokönkään alueella kulkee geolo-
ginen luontopolku, 1,5 km. Se vie Heini-
joen rotkoon, kallioille ja soille. 
Jokirotkossa kohtaavat maapallon vanhin 
arkaainen graniittikallio ja meren pohja-
hiekasta kivettynyt liuskekivi. Kohtaamis-
paikka on miljardeja vuosia sitten ollut 
mannerlaatan reunaa, jossa merenalainen 
laatta on painunut sen alle. Prosessissa 
syntyi Karelidien vuorijono, Alppien veroi-
nen vuoristo. Samassa tapahtui tulivuori-

toimintaa, josta muistona voi nähdä 
tulivuoren tuhkapusseja. Vuosimiljoonat 
ja jääkaudet kuluttivat Karelidit pois.

Metsän huminaa 
Hepokönkään rotkon seinämillä on  
paahteisia ja varjoisan kosteita kasvu-
paikkoja. Se näkyy saniaisten, sammalien 
ja jäkälien lajirunsautena. Jokilaakson 
reunamilla on lehtoja, lähdepuroja,  
lähteisiä korpia, lettoja ja tulvametsiä. 
Puolet alueesta on kuusivaltaista vanhaa 
metsää, jossa lahopuu lisää lajiston moni-
muotoisuutta. 

Vaatimatonta eksotiikkaa
Hepokönkään alueella voi tavata mm. 
metson, palokärjen ja pyyn, kaikki vanho-
jen metsien lintuja. Putouksen kupeessa 
on usein pesinyt koskikara ja suvannon 
kivillä hyppelee kesällä virtavästäräkki. 

Maaperä on ravinteikasta, mikä näkyy  
kasvilajistossa. Kallioiden saniaiset  
viihtyvät jokilaakson kosteassa ilmassa, 
harvinaisin on viherraunioinen. Muita  
harvinaisempia lajeja ovat lettosoiden 
punakämmekkä ja kalkkimaarian- 
kämmekkä. 
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GEOPOLKU. KUVA: SANNA NURILA

Hepokönkään luonnonsuojelualue
•  Perustettu: 1956
•  Pinta-ala: 1,7 km2 

•  Sijainti: Puolanka
Alueen hoitaja: 
Metsähallitus
•  Puh. 0206 39 6380, 

petola@metsa.fi
•  Luontoon.fi/hepokongas
•  Retkikartta.fi
Matkailupalvelut
• Paljakka.fi
• Ukkohalla.fi

VUODEN
2022
RETKIPAIKKA

Hätänumero 112 – 
tiedä mistä soitat!



HEPOKÖNGÄS

GEOPOLKU
GEOLOGICAL TRAIL
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UKK-reitti

Kahvila / Café
avoinna kesäisin
open in summer

Ro
ad

 H
ep

ok
ön

kä
än

tie
 8

91
2

Road Hyrynsalmentie 891
Puolanka (15 km), Paljakka (24 km), Ukkohalla (32 km)

Suojelualue - Nature reserve

Tie - Road

Esteetön polku - Accessible trail

Geopolku - Geological trail

UKK-reitti - UKK-trail

Geopolkutaulu - Geological trail board

Pysäköinti - Parking

Opaste - Information board

Vesiputous - Waterfall

Näköalapaikka - Viewpoint

Katselutasanne - Lookout spot

Puolikota - Campfire shelter 

Käymälä - Dry toilet

Tulentekopaikka - Open fire place

Liikuntaesteisille - Accessible
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Luonnonsuojelualue

Hepoköngäs
Hepokönkään kartta, jossa keltaisella 

värillä merkitty esteetön polku ja 

vihreällä värillä merkitty geopolku.

Hepokönkään lähestymiskartta, 
johon merkitty Hepokönkään sijainti 
ja tieyhteydet Ouluun, Kuusamoon ja 
Kajaaniin. Hepoköngäs

Ranua

Rovaniemi

Kokkola
Jyväskylä

Iisalmi

Posio

Pudasjärvi

Kuusamo

Puolanka Suomussalmi
Utajärvi

Kemi
Tornio

Raahe

Kajaani

Taivalkoski

Ii

Oulu

Ruotsi
Sverige

Venäjä
Russia

8

4

4

5

86

8178

22

20

20

5

0         60 km © Metsähallitus 2021
© Maanmittauslaitos 2021

837
891

891836
833

78

HEPOKÖNGÄS

Kulkuyhteydet 
•  Hepokönkäälle on Puolangan keskustasta matkaa 15 km.  

Hyrynsalmentieltä on opasteet pysäköintipaikalle.
•  Käytä navigaattorissa osoitetta Hepokönkääntie 21, Puolanka.

Pidä huolta luonnosta!
•  Retkeile kestävästi ja huolehdi jätteistä. 
•  Polta palavat, mikäli mahdollista. 
•  Laita eloperäiset jätteet kompostikäymälään.
•  Tuo muut jätteet pois maastosta.
•  Muista retkietiketti!

1. Kunnioita luontoa 2. Suosi merkittyjä reittejä 

3. Leiriydy vain sallituille paikoille 4. Tee tulet 

vain sallituille paikoille 5. Älä roskaa
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