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Porttilouhi
mittaisen UKK-reitin varrella oleva, 700 metriä pitkä mannerjäätikön sulattama rotko aukeaa
täysin yllättäen kangasmetsän keskelle, kahden pystysuoran jyrkänteen väliin. Satumaailmaksikin kutsutun rotkon pohjakivet ovat peittyneet pehmeällä, upottavalla sammaleella,
joiden päällä kulkija pystyy ihailemaan pohjalla virtaavaa, lumoavan kaunista Porttipuroa.
Vanhojen tarujen mukaan Porttilouhi on aikoinaan ollut kansanparantajien sekä alueella
eläneiden noitien seremoniapaikka – sairaita ihmisiä kuljetettiin tarunomaisen Porttilouhen
kiviportin lävitse, karkottaen heitä riivaavat pahat henget sekä sairaudet. Rotkon
pohjoispäästä löytyy myös pyhä uhripaikka, itse luontoäidin muokkaama amfiteatteri, jossa
ihmiset uhrasivat niin ruokia kuin eläimiä. Porttilouhen kallionkielekkeellä on nuotiopaikka,
jossa kulkija voi retken päätteeksi ihailla rotkon vehreyttä ylhäältä käsin.
Reitti: Käänny Nurmekseen, aja 19km ja käänny vasemmalle Tervavaarantielle. Aja 8km ja
käänny oikealle metsäautotielle. Aja yksi kilometri ja jätä auto vasemmalle puolen tulevan
autiotalon pihaan. Porttilouhen reitti alkaa tästä, opastekyltin osoittamasta paikasta.

tule ja koe ihana luonto ympärilläsi

Vuokossa sijaitsevan Porttilouhen rotko vie kulkijan toiseen maailmaan. 1,5 kilometrin
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Porttilouhi

The mined gate
I

f you want to take a trip to another world, direct your steps to the Mined Gate of Vuokko. The
path is 1,5 kilometers long and even the former president of Finland, Urho Kalevi Kekkonen,
has hiked the route. The Mined Gate is a 700 meters long gulley, which is formed as a result of
the melting of the continental glacier. The gulley appears unexpectedly to the middle of a coniferous forest, between two vertical cliffs. The gulley is also called “the Fantasy World” – at the
bottom of the gulley, there are the fascinating Stream of the Gate (Porttipuro) and several
round stones that are covered by a soft, green moss. An old legend tells, that the Mined Gate has
been a place where healers and witches used to arrange ceremonies – sick people were transported through the legendary Mined Gate, and that drove away the bad spirits and diseases. At
the northern side of the gulley, there’s a holy place where people used to sacrifice food and
animals - an amphitheater, which is made by the Mother Nature. At the ledge of the Mined
Gate, there’s a campfire place, which is an excellent place to admire the flourishing gulley of the
Mined Gate from above.
Route: Turn to Nurmes, drive 19km and turn left to Tervavaarantie. Drive 8km and turn
right to a forest road. Drive one kilometer and leave your car on the yard of a little deserted
house. The path of the Mined Gate starts from here, at a spot with a post sign.
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