
Ukkohalla

Ukkohallan alueen polut ovat suurelta osin helppokulkuisia. Suuret korkeuserot
antavat myös haasteita kuntoliikkujalle. Köngäskierros ja Vorlokin kierros
vievät vaaramaisemiin ja Vorlokin rotkolle. Kokkoharjun kierroksen varrella on
Komulankönkään komea koski. UKK-reitti luo yhteyden Paljakkaan ja Puolangalle.
Vaaran laen kodalla ja Paskonkosken laavulla on mukava pitää taukoa.

UKKOHALLA JA VORLOKKI
Ukkohallan ympäristön latu- ja polkureitit
kulkevat suurelta osin Vorlokin vanhojen
metsien suojeluohjelma-alueella Pienen
Tuomivaaran rinteillä. Vorlokki kuuluu
Natura 2000 -ohjelmaan. Vorlokissa
voi retkeillä ja hiihdellä hyvin luonnon-
tilaisissa metsissä ja nauttia komeista 
maisemista.
Vaaran kuusikkoisilla rinteillä polveilee
puroja. Rinteiden pienet suot avaavat
maisemaa ja lähteet ja lähteiköt rikas-
tavat kasvilajistoa. Monimuotoisissa  
metsissä viihtyy useita vanhojen metsien  
lintulajeja.
Alueen eteläosassa on männikköisiä  
harjumaita, joiden maisemaa kaunistavat
muutamat pienet suppalammet. Alueen
vedet virtaavat Syväjokea, Lietejokea ja
Tuomijokea pitkin Oulujoen vesistöön.

VORTIKKA
Suomen ja Kainuun kallioperä on van-
haa. Ylä-Kainuun alueelle on poimuttu-
malla noussut ja pois kulunut kaksi vuo-
ristoa, joista ensimmäinen noin 2,8 mil-

jardia vuotta sitten. Uusi vuoristo, Kareli-
dit poimuttui noin 2 miljardia vuotta sit-
ten. Kareliditkin ovat kuluneet pois.
Vortikka on maankuoren halkeama. Jää-
kausi hioi Vortikan rotkon esiin. 
Rotkon nimenä on kartoissa esiintynyt 
Vortikan lisäksi Vorlokki ja Vorlakso. Rot-
koihin on liittynyt paljon mystiikkaa ja 
tarinoita peikoista, hiisistä ja piruista. 
Peikkojen esikuvana voivat olla olleet kal-
liolla pesivän huuhkajan poikaset. Ne läh-
tevät pesästä kun eivät vielä osaa lentää.  
Suurisilmäinen ja pörröinen poikanen 
muistuttaa kovasti satujen peikkoa.

Ukkohallan alue
• Suuri osa on Vorlokin vanhojen
metsien suojeluohjelma-aluetta, joka
kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan.
• Vorlokin alueen pinta-ala  on 645 ha.
• Alueella on hyvä polku- ja
latuverkosto
• Alue sijaitsee Ukkohallan hiihtokes-
kuksen välittömässä läheisyydessä.

Ohjeita maastosssa 
liikkumiseen

Vorlokin alueella on sallittua
• liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja

meloen
• marjojen ja ruokasienten poimiminen
• tilapäinen leiriytyminen

rajoitettua
• avotulenteko on sallittu vain sitä varten

rakennetuilla paikoilla
• kalastus on sallittua asianmukaisilla

luvilla

kiellettyä
• avotulenteko metsäpalovaroituksen

aikana myös tulentekopaikoilla lukuun
ottamatta hormillisia tulisijoja esim.
kodassa

• maa- tai kallioperän vahingoittaminen
• moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitet-

tuja teitä ja uria lukuun ottamatta
• roskaaminen ja rakenteiden vahingoit-

taminen.
• koirien vapaana pitäminen muutoin

kuin metsästyksen yhteydessä
• onkiminen ja pilkkiminen lohi- ja siika-

pitoisten vesistöjen koski- ja virtapai-
koissa

Metsähallitus 
• Neuvonta: Kuhmon luontokeskus Petola,

Lentiirantie 342, 88900 Kuhmo
puh. 0206 39 6380, kuhmo@metsa.fi

• Tietoa luontokohteista: www.luontoon.fi,
www. retkikartta.fi

• Kalastus- ja metsästys: www.eraluvat.fi

Kuva: Hannu Huttu
Metsähallitus / Forststyrelsen 11/2013 
Paino: Erweko 
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