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MELLONLAHDEN LUONTOLENKKI 

 

Inkerin aukiolta alkava Mellonlahden luontolenkki kulkee Valtionhotellin puiston kautta 
koskiuomalle ja sieltä rantaa seuraten alaspäin Mellonlahdelle. Lisälenkkinä on mahdollista käydä 
Mellonmäen näköalapaikalla. Rasteilla kerrotaan alueen luonnosta; kasveista, linnuista, perhosista 
sekä Vuoksen kaloista. Myös kulttuurihistoriallisia kohteita löytyy matkan varrelta. Polku on 
pituudeltaan noin 3 kilometriä ja sillä on 22 rastipistettä. 

1a. Kruununpuisto 

Imatran kuulun kosken ympärille perustettiin vuonna 1842 kuvernööri Stevenin esityksestä ja 
tsaari Nikolai I:n vahvistamana maamme ensimmäinen luonnonsuojelualue. Tämän 
kruununpuistoksi nimetyn alueen tarkoituksena oli turvata kosken matkailullinen arvo ja suojata 
samalla kosken ranta-alueen metsät hävitykseltä. Puiston pinta-alaksi rajattiin 20 hehtaarin alue 
koskiuoman molemmin puolin. Nykyinen puisto jakautuu neljään osaan: 

1. Padon ja sillan välinen Koskipuisto uoman länsirannalla. Tässä puiston osassa on lasten 

leikkialue ja Armas Tirrosen Sammakkopoika-patsas. 

2. Patopuisto uoman itärannalla, jossa sijaitsee Taisto Martiskaisen Imatran Impi-patsas. 

3. Imatran Valtionhotellin puisto koskiuoman yli vievältä sillalta kesäteatterille asti. Puistossa on 

sekä istutettuja puita ja pensaita että luonnonmetsää. 

4. Muinaisuoman puisto sijaitsee Voimalaitoksen niemellä. Alue on luonnonmetsää. 



1b. Valtionhotelli 

Valtakunnallisesti eräs tunnetuimpia rakennuksia on jugendtyylinen Imatran Valtionhotelli. Sen 
ainutlaatuisen koristeellinen ja kaunis muoto torneineen on myös monien ulkomaalaisten 
Suomesta tunnistama kohde. Linnan on suunnitellut arkkitehti Usko Nyström ja rakennuttajana 
toimi Suomen senaatti. Rakennus valmistui vuonna 1903. 

 

Hotelli sai alkuun nimekseen Grand Hotel Cascade d'Imatra. Vieraat olivat lähinnä ulkomaalaisia 
matkailijoita, useimmat pietarilaisia, eikä paikkakuntalaisilla juuri ollut asiaa hienostohotelliin. 
Tämä hotellin loistokkain kausi päättyi Venajän vallankumoukseen ja rajan sulkeutumiseen.  
   Sen jälkeen hotelli on kokenut monia vaiheita. Rakennus on toiminut sotien aikana 
sotilassairaalana, armeijan esikuntana sekä päämajan sotilashallintokeskuksena. Sota-ajan 
pommituksissa rakennuksen torni ja osa katosta vaurioitui.  

 

Hotellin uusi kukoistuskausi käynnistyi 1982, jolloin Oy Alko Ab osti hotellin ja aloitti sen 
entisöintityöt. Samalla alettiin rakentaa kongressihotellia, johon hotellitoiminta siirtyi linnan 
korjaustöiden ajaksi. Arkkitehti Ilmo Valjakan suunnittelema kongressihotelli valmistui vuonna 
1985. Linnahotellin restaurointitöissä rakennuksen ulkonäkö palautettiin alkuperäiseen asuunsa, 
asiantuntijoina olivat museovirasto, professori Henrik Lilius sekä arkkitehti Valjakka. Myös hotellin 
sisätiloissa suoritettiin mittava entisöintityö, jonka tuloksena alkuperäiset puuleikkaukset, 
ornamentti-maalaukset, kivimosaiikit sekä valaistus palautettiin entiseen asuunsa. Tuloksena 
kaikesta tästä vierailija saa nyt ihastella Suomessa ainutlaatuista ja poikkeuksellisen hienoa 
rakennusta sekä nauttia hotellihuoneiden yksilöllisestä ylellisyydestä.  

 



2. Näköalatasanne ja Imatran koski 

Vuoksen ja Imatran kosken syntytapahtumat olivat hyvin dramaattisia. Jääkauden jälkeinen 
maankohoaminen aiheutti Suomen niemen hitaan kallistumisen itään. Salpausselän taakse 
syntyneet suuret järviketjut laskivat aluksi Pohjanlahteen nykyisen Kalajoen paikkeilla, mutta 
muuttivat myöhemmin laskunsa etelään kun Kymijoki syntyi. Maan edelleen kallistuessa Saimaan 
pinta alkoi hiljalleen kohota kaakossa. Lopulta Salpausselän harjanne alkoi murtua Mansikkalan 
kapean ja muuta Salpausselkää hieman matalamman harjanteen kohdalla. Valtavat vesimassat 
alkoivat hakea uutta lasku-uomaa Laatokan suuntaan. Tämä tapahtui kivikaudella noin 5000 
vuotta sitten. Lopullista uomaansa etsien vedet hakeutuivat nykyisen Imatran koskialueen 
kohdalla olevaan kallioperän heikkousvyöhykkeeseen. Aluksi leveä ja matala jokiuoma muuttui 
vähitellen kapeaksi rotkoksi veden syövyttäessä tietään vinosti suuntautuneen liuskekallion sisään. 
Leveästä virrasta syntyi mahtavasti pauhaava villi koski, jo Kalevalassa mainittu Imatra.  

Nyt uoman ollessa kuivillaan kallioperän rakenne ja veden työskentelyn jäljet ovat selvästi 
nähtävissä. Näköalatasanteen puoleinen sivu muodostuu ehjästä kalliosta, johon veden työ ei ole 
pystynyt paljoakaan vaikuttamaan. Aivan uoman alaosissa voi kuitenkin nähdä hiidenkirnujen 
alkuja, joita virran pohjalla pyörineet kivet ovat synnyttäneet. Vastapuolella vesimassat ovat 
syöpyneet syvälle liuskeiseen kallioperään ja irrottaneet siitä aineksia joen kuljetettaviksi. 
Särkyneellä seinämällä kallion halkeamiin ja hiushuokosiin tihkuva vesi rapauttaa jäätyessään 
edelleen uoman reunaa. Suuria lohkareita on hiljattain pudonnut uoman pohjalle. Vastapuolen 
kaidetta on jouduttu siirtämään kauemmaksi yleisön turvallisuuden takia.  

 
Imatran kuulu koski kuohuu nykyään hetken ”vapaana” koskinäytösten aikana 

 

 

 



3. Kalliohakkaukset 

 

 

Kosken kuohuja kävi aikoinaan ihailemassa tuhatmäärin ihmisiä. Tälle rantapaviljonkialueelle 
monet ovat jättäneet kiveen hakatun käyntikorttinsa. Kuuluisimmat heistä ovat Venäjän keisarinna 
Katariina II, joka vieraili seurueineen Imatralla vuonna 1772 ja noin sata vuotta myöhemmin 
vuonna 1876 Brasilian keisari Pedro II seurueineen. 

 

                              

 



 

4. Kuusilehdon rippeet 

Imatran kosken alapuolinen rantajakso oli alkuaan lähes yhtenäistä ja hyvin kehittynyttä lehtoa. 
Ihmisen voimakas vaikutus alueella, kuten polkujen ja teiden rakentaminen, sähkölinjat, metsien 
raivaus ym. ovat hävittäneet herkkää lehtokasvillisuutta niin, että vain heikkoja merkkejä siitä on 
enää jäljellä. Rehevässä maaperässä kasvavat kuuset ja lehtoihin olennaisesti kuuluva 
pensaskerros kukoistaa vielä paikoin. Tällä pikkuaukeamalla kasvavat lehtokuusama, selja, näsiä, 
lehtopähkämö sekä musta- ja punaherukka.  

 
Näsiä kukkii huhti-toukokuussa 
 
 

Jos olet liikkeellä Mellonlahden rantapolulla toukokuussa tai kesäkuun alussa, voit hyvinkin tavata 

herukkaperhosen. Se istuskelee mielellään tiellä, kiven kupeessa, tai auringon lämmittämällä 

kuusenoksalla. Kun se sulkee siipensä, se sulautuu taustaansa huomaamattomaksi. 
 

 
Liuskaperhonen (herukkaperhonen) 
 

Näsiä kasvaa lehtomaisissa metsissä koko maassa Etelä-
Lappia myöten. 
 
   Kasvi kukkii varhain keväällä lumien sulamisen aikoihin. 
Kukat puhkeavat ennen lehtiä. 
 
   Kukat ovat mesipitoisia ja niissä on voimakas tuoksu. 
Kevään ensimmäiset sitruuna-, nokkos- ja liuskaperhoset 
käyvät kukilla. 
 
   Näsiän räikeän punaiset marjat ovat erittäin 
myrkylliset sekä ihmisille että nisäkkäille. 

Liuskaperhonen (entinen herukkaperhonen) muistuttaa 

väritykseltään nokkosperhosta, mutta siivet ovat 

liuskareunaiset. 

 

   Perhonen suosii lehtomaisten metsien pikkuaukeamia ja 

polkujen varsia. 

 

   Toukan ravintokasveja ovat herukat, taikinamarja, 

vadelma ja humala. 

 

   Perhoset kuoriutuvat loppukesällä, talvehtivat aikuisina ja 

jatkavat lentoaan keväällä. 



5. Lehtojen pensas - kuusama 

Sähkölinjalta on hakattu alkuperäinen lehtometsä, vain pensaskerrosta on hieman jäljellä. Polun 
vieressä kasvava pensas on lehtokuusama, reheville lehdoille tyypillinen laji. Sen tuntee vaaleasta 
ja hieman hilseilevästä kuoresta. Kasvutapa on aina pensasmainen, oksat lähtevät tyypillisen 
harittavasti. Parhailla paikoilla jotkut yksilöt voivat yltää yli parimetrisiksi. Lehtokuusama kukkii 
kesäkuussa, kukat ovat joko valkoisia tai hieman punertavia. Punaiset marjat kehittyvät elokuussa 
ja ovat myrkyllisiä.  

 

 

Perhonen kuin kimalainen 

 
 Kuusamakiitäjä tervakon kukalla 

 

Kimalaissiipinen kuusamakiitäjä elää 

toukkavaiheessa lehtokuusamalla. 

   Laji on päiväaktiivinen ja lentää vain 

aurinkoisella säällä. 

   Kiitäjäperhosten tapaan se ei mettä 

imiessään laskeudu kukkaan vaan hyrrää 

hetken paikallaan, siirtyen sitten vikkelästi 

seuraavalle kukalle. 

   Häirittynä se katoaa näkökentästä 

salamannopeasti.  

   Kuusamakiitäjän lentoaikaa on toukokuun 

loppu ja kesäkuu. 



6a. Lehdon liaani – humala 

Tässä Mellonlahden pienessä lehtorippeessä kasvaa paikoin luonnonvaraista humalaa. Alkukesästä 
uudet varret ovat vasta nousemassa maasta, loppukesällä humalan koristeelliset emikukinnot 
kohoavat korkealle puiden oksille. 

 

 

 

 

Humala kasvaa luonnontilaisena Etelä- ja 

Keski-Suomen ranta- ja 

puronvarsilehdoissa. Osa esiintymistä voi 

olla lähitalojen pihapiiristä karanneita. 

 

   Humala on Suomen suurin köynnöskasvi. 

Rehevillä ja multaisilla paikoilla varret 

voivat kasvaa 4 – 5 metrin korkeuteen. 

 

   Varsi on hyvin karhea, ja kasvi kiipeää 

sen avulla puiden ja pensaiden runkojen 

ympärille oikealle kiertäen. 

 

   Humala on kaksikotinen kasvi, hedekukat 

ja emikukat ovat eri yksilöissä. 

 

   Emikukinnoista kehittyvien 

pähkylähedelmien kypsyessä ne saavat 

käpymäisen muodon. Samalla suomu-

lehdet muuttuvat kellertäviksi ja 

paperimaisiksi. 

Humala tunnetaan oluen mausteena. 

Emikukinnoissa, humalan ”kävyissä” on 

karvaan makuisia hartsiaineita, jotka 

antavat oluelle sen luonteenomaisen maun. 

 

Eräät muut kukinnon yhdisteet, muun 

muassa parkkiaineet puolestaan parantavat 

oluen säilyvyyttä. 

 

Humalaa on käytetty myös rohdoskasvina, 

käyttötarkoitukset ovat vaihdelleet 

haavanhoidosta sisälmysloisten 

häätämiseen. 

 

Nykyisin kaikki teollisuuden tarvitsema 

humala tulee ulkomailta. 



6.b. Rauduskoivun pahka 
 
 

 
Koivun kasvusolukossa on jostain syystä 
runsaasti häiriöitä. Tyviosan pahkakasvusto on 
moniosainen ja monimuotoinen, ylempänä oleva 
pahka on kasvanut huomattavan suurikokoiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 

Tämä pahkakoivu on erityisen komea. 
Yleensä pahkoja esiintyy yksittäisinä ja 
selkeämuotoisina emopuun rungossa, 
mutta tässä koivussa pahkat ovat 
monimuotoisempia ja niitä on useassa 
rungon kohdassa. 
 
   Pahkoja muodostuu, kun solut 
jakautuvat rungon jälsikerroksessa jostain 
syystä muita soluja nopeammin. Syinä 
kasvuun voivat olla häiriö (mutaatio) 
perintötekijöissä, mekaaninen vaurio 
rungossa sekä sienten tai bakteerien 
vaikutus kasvusolukkoon. 
 
   Joskus pahka voi kasvaa emopuun 
runkoa suuremmaksi. Suurimmat koivun 
pahkat voivat olla yli metrisiä. Pahkan 
puuaines on erittäin tiivistä ja erityisen 
kovaa. Pahkat soveltuvat monien koriste-
esineiden tekoon. Kuksat ovat pahkasta 
koverrettuja juoma-astioita. 
 
   Pahkoja on eniten koivuissa, mutta niitä 
tavataan muillakin puulajeilla, myös 
havupuilla. 

 

 



7. Sitruunaperhosen puu – paatsama 

Paatsama on yleinen mutta silti harvojen tuntema metsäpuu. Se ei koskaan kasva kovin suureksi, 
mutta muoto muistuttaa useimmiten pientä puuta. Runko on tumma ja melko sileä. Lehdet ovat 
soikeat ja kauniin tummanvihreät. Paatsama kukkii kesäkuun alkupuoliskolla. Kukat ovat pieniä ja 
vaatimattomasti kellanvihreitä. Ne sisältävät runsaasti mettä, joten kukkivan paatsaman ympärillä 
käy melkoinen kuhina kimalaisten ja mehiläisten vieraillessa kukilla. Myös eräät päivä- ja 
yöperhoset käyvät paatsamalla. Loppukesällä puuhun kehittyy marjoja, ensin punertavia, 
kypsyttyään mustia. Ne ovat tärkeätä ravintoa muun muassa rastaille. 

                                       

Paatsamasini on kevään                                         Sitruunaperhosia huopaohdakkeella 
ensimmäinen sini                 vasemmalla naaras, oikealla koiras 

Paatsama on parin yleisen päiväperhosen ravintokasvi. Paatsamasinin (-sinisiiven) ja 
sitruunaperhosen toukat syövät paatsaman lehtiä ja piilottelevat suojavärinsä turvin tiheässä 
lehvästössä.  

                                        
Sitruunaperhosen vihreä toukka naamioituu   Aikuinen perhonen on juuri 

asettumalla lehden keskiruodin kohdalle   kuoriutunut ja roikkuu kotelosta                                                              

     siipiään oikoen 

   

Tällä luontopolulla voit varmimmin tavata sitruunaperhosia huhti-toukokuun aurinkoisena 
päivänä sekä uuden sukupolven yksilöitä elokuussa. Paatsamasinisiipi lentelee touko-kesäkuun 
vaihteessa. 

 



8. Tervaleppäkorpi 

Lehtokorviksi kutsutaan kosteapohjaisia reheviä metsiä, joiden pohjakerroksen muodostavat 
erilaiset heinät, saniaiset ja ruohovartiset kasvit. Puuston muodostavat tavallisesti kuusi, koivu ja 
haapa. Lähellä rantoja ja puronotkelmissa viihtyvä tervaleppä kasvaa tällaisella paikalla suureksi 
mahtavaksi puuksi. 

Tervaleppä 

Tervalepän siemenet kelluvat vedessä ja leviävät sulamisvesien ja aallokon kuljettamina uusille 

kasvupaikoille. Tästä johtuu, että tervaleppää tavataan eniten vesistöjen rannoilla. Erityisen yleinen 

tervaleppä on meren rannikolla. Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan suotuisissa oloissa se kasvaa 

useimmiten järeärunkoiseksi tukkipuuksi asti.  

   Imatran seuduilla tervaleppä viihtyy rantojen lisäksi myös rehevissä lehdoissa ja puronotkelmissa. 

Alueen tiettävästi komein ja samalla ehkä koko Suomen suurin yksilö kasvaa Niskalammin 

lehdossa.  

   Lepät ovat typensitojakasveja. Niiden juurissa elävät juuriäkämämikrobit pystyvät käyttämään 

ilmakehän typpikaasua hyväkseen. Tästä typestä myös lepät ottavat osansa. Vastavuoroisesti 

mikrobit saavat lepältä yhteyttämistuotteita. Tällaista suhdetta kutsutaan symbioosiksi.  

Muista lehtipuista poiketen lepät eivät syksyllä tule ruskan väreihin, vaan pudottavat lehtensä 

vihreinä.  

   Tervalepän puuaines soveltuu hyvin laiturirakenteisiin, koska se lahoaa vedessä hyvin hitaasti. 

Kauniin värinsä takia lepästä tehdään myös panelia sisälaudoitukseen. 

Leppä on erinomainen polttopuu savusaunassa, koska palamisessa muodostuva savu on kevyttä ja 

"ystävällistä". Myös kaloja savustettaessa käytetään yleensä leppäpuun purua. 

Tunnistatko leppälajit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervaleppä 
 

 Runko on tumma, 

rosokaarnainen. 

 Lehdet ovat sileäteunaiset ja 
lovipäiset. 

 Lehdet tuntuvat tahmeilta. 

 Lehtien väri on kiiltävän vihreä. 

Hamaaleppä 
 

 Runko on harmahtava ja sileä. 

 Lehdet ovat sahalaitaiset ja 
teräväkärkiset. 

 Lehtien väri on harmaanvihreä. 



9. Perhokalastajien paikka 

Rastipisteen edustalla oleva vesialue on laajalti matalaa hiekkapohjaista särkkää. Alue tarjoaa 
erinomaiset olosuhteet erityisesti kahluuasuisille perhokalastajille. 

 

Vuoksi on oivallinen kalapaikka. Joessa elää runsas luonnontilainen lohikalakanta, jota tuetaan 
säännöllisesti istutuksilla 

Perhokalastajien pääsaaliskala on harjus, jolla on vahva oma kanta Vuoksessa. Harjus kasvaa täällä 
nopeasti pyyntikokoon, suurimmat kalat ovat yli kilon painoisia. Kalastussärkkänä toimiva 
matalikko on luultavasti myös harjusten keväinen kutualue. 

Runsain saaliskala on kuitenkin siika, josta joessa esiintyy ilmeisesti useita rotuja (plankton-, 
vaellus-, pohja- ja peledsiika). Ylitiheä kanta aiheuttaa sen, että siiat jäävät pienikokoisiksi. 
Saaliskalojen joukossa saattaa kuitenkin olla jokunen yli kilon painoinenkin vonkale. 

Taimenta esiintyy runsaasti myös Imatran voimalaitoksen ja Svetogorskin välisellä jokialueella. 
Valtaosa kannasta on peräisin voimalaitoksen yläpuolelle suoritetuista istutuksista. Jonkin verran 
on myös luontaista lisääntymistä. 

Osa istukkaista on kirjolohia, joita siirretään pyyntikokoisina Vuokseen ja Mellonlahteen.  

Vuokseen laskeutuu runsaiden muikkuparvien houkuttamana taimenten lisäksi myös 
saimaanlohia. Ne ovat nykyään pääosin peräisin Saimaalle aika ajoin suoritetuista istutuksista.  

 



Päivänkorennot - avainravintoa lohikaloille 

Rantaviivan tuntumassa ylös ja alas survovat päivänkorennot, surviaiset, ovat kauniin ja tyynen 
kesäillan tyypillinen näky Mellonlahdella ja Vuoksen varsilla. Veden läheisyydessä tanssivat 
hyönteiset ovat koiraita, joiden parveilu on osa lisääntymistoimintoja. Ne lentävät vähän matkaa 
ylös ja pudottautuvat alaspäin ohjaten liitoaan peräpäänsä pitkillä sukasilla. Yhdessä parvessa 
saattaa olla kymmeniä, jopa satoja koiraita. Kun naaras lähestyy parvea, joku koiraista tarttuu 
siihen etujaloillaan ja yhtyy erityisillä parittelulisäkkeillä naaraan sukuelimiin. Parittelun jälkeen 
koiras kuolee. Naaras elää muutaman päivän munien joko suoraan lennosta veteen tai asettamalla 
munat vesikasvien ja rantakivien pintaan. 

 

 

Toukkien eli nymfien kehitys tapahtuu vedessä. Nymfien takaruumiin sivuilla on lehtimäiset tai 
rihmamaiset ilmaputkikidukset. Toukat elävät joko vapaana uiden, pohjalla ryömien tai pohjaan 
kaivautuen. Useimmiten toukkavaihe on yksivuotinen. Sen lopulla nymfi nousee pintaan, nahka 
repeää selästä, ja sisältä kuoriutuu siivekäs hyönteinen.  

Päivänkorentojen aikuiset ja toukat ovat erittäin tärkeää ravintoa kaloille. Joissakin tutkimuksissa 
on voitu osoittaa, että peräti 3/4 lohenpoikasten ravinnosta koostuu surviaisten nymfeistä. Lähellä 
vedenpintaa lentävät aikuiset sekä parveilun jälkeen pinnalle kuolleet koiraat ovat muun muassa 
harjusten mieliruokaa. Heittokalastuksessa käytetyt perhot pyrkivät jäljittelemään 
päivänkorentojen aikuisia ja nymfejä.  

 



10. Mellonlahden ekosysteemi 

Penkereellä Vuoksesta eristetty Mellonlahti muodostaa nykyään aivan oman eliöyhteisönsä. 
Vuoksi ei enää virtaa lahden kautta, vaan kaikki lahteen tuleva vesi on peräisin rantojen 
pikkupuroista ja lähteistä. Tämä vesimäärä on pieni, ja se aiheuttaa ongelmia. Varsinkin lämpiminä 
kesinä lahdessa esiintyy runsaasti viher- ja sinileviä, jotka tekevät veden ajoittain sameaksi. 

                    
           Lahna                                   Kirjolohi 
 
Kalastusalueena lahti on monipuolinen ja eroaa Vuoksesta selvästi. Lohikaloista tavataan vain 
kirjolohia, joita istutetaan jatkuvasti. Kirjolohet ovat varsinkin talviaikaan pilkkijöiden tärkeä 
houkutin. Muita istutettavia lajeja ovat kuha, peilikarppi ja suomukarppi. 
   Luontaisesti lahdessa esiintyy haukia, ahvenia, särkiä ja lahnoja. Varsinkin lahnakanta on vahva. 
Kutuaikana kesäkuussa tällä paikalla saattaa nähdä sangen erikoisen näytelmän, kun satapäinen 
suurten lahnojen parvi kutee aivan rantavedessä valtavan polskinan säestämänä. 

Mellonlahdessa on elänyt kahta rapulajia rinnakkain: alun perin valtaosa kannasta oli jokirapua ja 
pienempi osa täplärapua.   Lahteen levinnyt rapurutto on tappanut luonnonvaraisen 
jokirapukannan kokonaan, ja täplärapukantakin on taudin vuoksi heikentynyt.  

 

 
Täpläravun saksien hangassa on vaalea laikku 

 

Täplärapu 
 
Täplärapu on kotoisin Pohjois-Amerikasta. 
Sitä on istutettu Mellonlahteen 2000-luvun 
alussa. Nykyään Mellonlahden 
rapukannasta   100% on täplärapuja. 
 
   Lajin sakset ovat suuremmat kuin 
jokiravulla. Saksen hangassa on selvä 
vaalea laikku, josta ravun nimi johtuu. 
 
   Täplärapu kestää ruttoa paremmin kuin 
kotimainen jokirapu. Täplärapu toimii 
kuitenkin ruttosienen levittäjänä, joten sitä 
ei pitäisi istuttaa reittivesistöihin. 
 
   Maultaan täplärapu on suunnilleen 
jokiravun veroinen, kuori on kuitenkin 
kovempi. 
 
 



11. Karttakuvan ja maiseman muuttuminen 

Vanhat kartat paljastavat hyvin maisemassa vuosien mittaan tapahtuneet muutokset. Oheiset 
kaksi peruskarttaa ovat kumpikin Mellonlahdelta.  

 

 

 

Ylempi kartta on laadittu vuonna 1967 ja sitä 
on täydennetty asutuksen osalta vuonna 
1970. Karttarunkona ovat ilmakuvakartat 
vuosilta 1962 – 64. 
 
   Mellonlahti on vielä osa Vuoksen virtaa. 
Kuukansaari, Honkasaari ja muutamat 
pienemmät nimettömät saaret muodostavat 
lahden suulle saarirykelmän. 
 
   Yläreunassa näkyy Imatran voimalaitokselle 
kaivettu alakanavan suu sekä vanhan 
luonnonuoman suu. 
 
 
 
 
 
   Viereinen kartta on vuodelta 1983. 
Ilmakuvaus on suoritettu vuonna 1979 ja 
täydennyskartoitus vuonna 1980. 
 
   Mellonlahti on eristetty Vuoksesta 
rakentamalla penger Kuukansaaren ja 
Honkasaaren kautta lahden vastarannalle 
Suurikorvan niemeen. 
 
   Mellonlahdesta on muodostunut matala 
erillinen vesialue, jonka eliöyhteisö poikkeaa 
Vuoksesta selvästi. 



12. Pengertien kääntöpaikka 

Rastilta on näkymä alajuoksun teollisuusalueille yli Vuoksen. Vinosti vastarannalla näkyvät Imatran 
terästehtaan piiput ja rakennelmat, niiden taustalla erottuvat savut tulevat Venäjän puolelta 
Svetogorskin sellutehtaalta (entisestä Suomen Ensosta).  

 
 

Pengertieltä voi kiikaroida alueella esiintyviä vesilintuja. Vuoksen puolella joessa sukeltelevat 
pulleat ja lyhytkaulaiset linnut ovat telkkiä. Pitkäkaulaiset, pillinokkaiset ja hauskasti töyhtöpäiset 
linnut ovat koskeloita, jotka sukeltamalla yrittävät vangita kaloja sahalaitaisella nokallaan.  
 

                    
Isokoskelolla on tavallisesti 10 – 20 hoivattavaa.                       Telkällä on useimmiten vain muutama poikanen 

 

Mellonlahdella voi nähdä kalaparvien kimpussa myös tiiroja, siroja syöksysukeltajia jotka ilmasta käsin yrittävät iskeä 
pikkukaloja saaliikseen.  

Tämä rasti on luontopolun kääntöpaikka. Palaa takaisin rastille 9, polku jatkuu sieltä. 



 

(Rasti 9) LUONTOPOLUN JATKOLENKKI (Katso karttaa!) 

 

13. Ranta-alueen korennot  

Hyönteismaailman näkyvimpiä ja mielenkiintoisimpia edustajia on korentojen monimuotoinen ja -
lajinen ryhmä. Niiden joukosta löytyvät väriloistossaan verrattomat tytönkorennot, pienet ja 
hennot lampikorennot sekä päivänkorennot, jotka ovat kalojen tärkeätä ravintoa. Eniten 
huomiota herättävät kuitenkin sudenkorennot, suuret ja värikkäät hyönteismaailman lentotaiturit.  

Mellonlahden rantamilla voi nähdä monia edellä mainituista ryhmistä. Parasta havainnoimisaikaa 
on loppukesä, mutta myös alkukesällä on omat lajinsa. 

 

 

 

 

Polku jatkuu (rastit 13 – 22) Mellonlahden 
rantaa kiertäen pohjukan purolehtoon sekä 
edelleen Mellonmäen näköalapaikalle.  
Mellonmäeltä avautuu näkymä yli Vuoksen 
laakson. 
 
Jos lenkki tuntuu liian pitkältä, voit palata 
samaa tuloreittiä pitkin takaisin 
Valtionhotellille. 



14. Rantakasveja 

Tällä matalalla rantavyöhykkeellä kasvaa muutamia tyypillisiä ranta- ja vesikasveja. Rastilla 
esitellään niistä muutamia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Rentukka on alavien rantojen, ojien ja puronvarsien 
ensimmäinen kukkiva kevätkasvi. Kukinta alkaa aikaisina 
vuosina jo huhtikuun lopulla. Kukinta-aika kestää pari 
viikkoa.  
  Monivuotinen rentukka kerää vararavintoa varsien 
turvonneisiin tyviosiin.  
   Lehdet ovat hyvin tummanvihreät ja kiiltävän kaljut. Kukat 
ovat syvänkeltaiset, nopeasti varisevat. Rentukka ei kestä 
maljakossa vaan kuihtuu nopeasti. 
   Suositulla kansankukalla on kymmeniä paikallisia nimiä  

Suovehka viihtyy monenlaisilla märillä 
paikoilla: korpien ja avosoiden reunoilla, 
lampien, purojen ja pikkujärvien upottavilla 
rannoilla. Kukinta on kesäkuussa. 
   Vihertävän tähkäkukinnon suojana on 
koristeellinen valkoinen suojuslehti. 
   Loppukesällä kukinnosta kehittyy räikeän 
punainen tähkähedelmä. 
   Vehkan kaikki osat, marjat, lehdet ja 
juurakko ovat myrkyllisiä. 
    

Rantakukka on yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa 
monenlaisilla rannoilla. Kasvutapa riippuu kasvupaikoista. 
Karuilla kivikkorannoilla kasvi on yksihaarainen ja matala. 
Rehevillä paikoilla kasvustot ovat suuria ja kasvit 
monihaaraisia. 
   Tähkäkukinnossa on kolmenlaisia kukkia itsepölytyksen 
estämiseksi. Kukinta-aika on pitkä, heinäkuun alusta 
syyskuun alkuun. 
   Komeasti purppuraisena kukkiva rantakukka soveltuu 
erinomaisesti puutarhojen lammikko- ja kosteikkokasviksi 
houkutellen loppukesän perhosia puoleensa. 

 



15. Orapihlajapuu 

Orapihlaja on suosittu pensasaidoissa sen piikkisyyden ja tiheän kasvutavan vuoksi. Leikattuna 
kasvi tuuhistuu ja muodostaa läpipääsemätöntä kasvustoa tontin suojaksi. 

 

Tuomi 

Tuomi on Vuoksen varsien ja Mellonlahden rantamien tyyppikasvi. Se muodostaa yhtenäisiä 
ryteikköisiä kasvustoja multavilla lehtomailla. Tiheät kasvustot ovat satakielien suosimia 
pesintäpaikkoja. 

 

Joskus piha-aitojen koristekasvi orapihlaja karkaa 
ympäröivään luontoon. Rehevällä ja multavalla 
kasvupaikalla se saattaa kasvaa komeaksi puuksi, kuten 
tässä on tapahtunut. Leikkaamattoman kasvin ulkonäkö 
on normaalista poikkeava, haarat ovat harvassa ja oksissa 
on vain vähän piikkejä. 
   Kasvi kukkii alkukesällä, jolloin puu voi olla täynnä 
valkeita röyhykukintoja. Loppukesällä kypsyvät punaiset 
marjat (luumarjat) suurina terttuina. Marjat kelpaavat 
syysmuutolla oleville rastaille ja tilhille. 

Tuomi aloittaa kukintansa jo toukokuussa. 

Vuodesta toiseen kukinta on aina runsasta, 

parhaimmillaan puut ovat terttukukintojen 

yhtenäistä valkoista merta.  

   Tuomen tumma kuori tuoksuu voimakkaasti 

(amygdaliini) eikä se kelpaa ravinnoksi myyrille, 

hirville, jäniksille tai kotieläimille.  

   Joinakin vuosina pienet tuomenkehrääjäkoit 

(toukat) saattavat syödä puut täysin 

lehdettömiksi. Toukkien kutoma tiheä 

seittiverkko verhoaa puut hopean värisiksi. 

   Tuomi on vanhimpia tunnettuja rohtokasveja. 
Sen kuoresta on valmistettu lääkettä erilaisiin 
särkyihin. Lehdistä keitettyä teetä on käytetty 
ripulin hoitoon. Tuomen mustat marjat ovat 
rastaiden ravintoa. 
   Puuaines on erityisen sitkeää, ja siitä on 
valmistettu saavien ja tynnyreiden vanteita. 
 



16. Kaksi myrkkymarjaa 

 
Lehtokuusaman marjaoksa 
 
 

                 
Mustakonnanmarja kukkii kesäkuussa                 Marjat kypsyvät elo-syyskuussa 

 

Mustakonnanmarja on hyvien lehtojen ilmentäjälaji. Parhaiten se viihtyy paksumultaisilla, hieman 
kivikkoisilla kasvupaikoilla. Vuoksen alueen alun perin runsaista lehdoista on valtaosa raivattu 
pelloiksi ja loput hävitetty istuttamalla ne kuusikoiksi. Tällä kapealla rantavyöhykkeellä lehtomaista 
kasvillisuutta vielä on, ja konnanmarjakin kasvaa runsaana. 

 

 

 

 

 

Tällä rehevällä lehtorinteellä kasvaa 

paikoitellen kaksi tyypillistä lehtojen 

kasvilajia, lehtokuusama ja 

mustakonnanmarja. Molempien 

lajien marjat ovat myrkyllisiä. 

Mustakonnanmarjan mehevät mustat 

marjat ovat hyvin myrkylliset.      

Pensasmaisen lehtokuusaman 

punaiset marjat ovat vain lievästi 

myrkylliset.  



17. Levähdys- ja näköalapaikka  

Tämä kumpare tarjoaa rauhallisen ja mainion levähdyspaikan. Mellonlahti kimmeltää puiden 
välistä, ja luonnontilaisen oloinen metsäympäristö elää lintujen äänistä. Alkukesän iltoina 
satakielten voimakassointuinen näppäily kiertelee Mellonlahden rantoja. Läheisen puronotkon 
kuusikosta saattaa kantautua punarinnan korkea helisevä laulu ja mustarastaan huilumainen 
liverrys. 

 
Punarinta, kuusikoiden ja varjoisten puronotkelmien  
salaperäinen livertelijä 

 

 

Hengähdä hetkeksi! 

Luontopolulla tulee olla aikaa vain olla. Istuessa mieli ja 
kuulo herkistyvät vastaanottamaan luonnon lähettämiä 
viestejä: ääniä, tuoksuja, tuntemuksia... 

 

Levähdettyäsi voit valita helpon reitin ja jatkaa pääpolkua suoraan 
rastille 20. Jos kuitenkin haluat kulkea koko polun, laskeudu portaita 
alas seuraaville rasteille 18 ja 19. 

 

 

Aikuisen punarinnan rinta ja otsa 

ovat punaiset, nuori lintu on 

ruskeankirjava. 

   Punarinta liikkuu usein maassa 

hyppelehtien ja siipiään räpäytellen. 

   Kevätlaulu on korkea helisevä 

liverrys. Varoitusääni korkea ”tsii”. 

Loppukesällä vain ritisevää 

ääntelyä. 

   Laji pesii maahan tai matalaan 

pensaaseen. 

   Lintu etsii ravintoa tiheiköstä ja 

pensaiden alta. 



18. Lähdepaikka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Useassa paikassa Mellonlahden rantamilla on pohjaveden purkautumakohtia, lähteitä.  
Tämän pikkupuron suulla on yksi lähdepaikoista. Rinteiden maakerrostumat ovat 
sellaisia, että vajovetenä pohjaveteen painuva sadevesi liikkuu hitaasti pintakerrosten 
alla olevan saven päällä lähelle rantaviivaa, jossa vesi purkautuu pulputen pintaan. Vesi 
on viileätä ja happirikasta. Useasti suurien lähteiden vaikutuspiirissä on muusta 
ympäristöstä poikkeava kasvilajisto, muun muassa erikoisia vesisammalia.  
 

Isokukkainen ja kauniin sininen luhtalemmikki 

kasvaa Etelä- ja Keski-Suomen tulvarannoilla ja 

kosteilla niityillä. Se on vaatelias laji, joka suosii 

usein lähdepaikkojen ympäristöä. 

 

   Hempeän sinisten kukkien keskellä oleva 

keltainen rengas toimii mesiviittana 

pölyttäjähyönteisille. 

 

   Luhtalemmikki aloittaa kukinnan kesäkuussa. 

Kukinta saattaa jatkua pitkälle elokuulle. 

Suomessa on kolme rusokkilajia, joista 

tummarusokki on yleisin. Laji viihtyy 

parhaiten ravinteisilla kasvupaikoilla 

kuten tällä puronsuualueella. 

   Mykerökukinnoissa valmistuu tiivis 

rykelmä pähkylähedelmiä, jotka 

leviävät eläinten ja ihmisten 

välityksellä. 

   Pähkylässä on kaksi jäykkää otaa ja 

niissä väkäsiä, jotka tarttuvat tiukasti 

vaatteisiin. Näiden ”satiaisten” 

irrottaminen on tosi työlästä, joten ole 

varovainen rusokkien lähellä! 

 



19. Imatrankivet 

 
Valikoima erilaisia imatrankiviä 

 

Vuoksen rantapenkoista löytyy erikoisen näköisiä "koristekiviä", imatrankiviä. Ne ovat alun perin 
syntyneet savikerrostumien sisällä, tarkkaa syntytapaa ja ajankohtaa ei tiedetä. Kemiallisesti ne 
ovat kalsiumkarbonaattia (n.s. konkreetioita). 

Vuoksen syntyessä ja uoman syöpyessä savikerrostumiin, konkreetioita paljastui esiin. Erityisen 
runsaasti niitä on löytynyt Mellonlahden ja eräiden Vuoksen sivuhaarojen alueilta. Ihmiset ovat 
keränneet aina näitä erikoisia kiviä, eikä niiden löytäminen enää nykyään käy helposti. 

Imatrankiviä on näytteillä matkamuistomyymälöissä ja museoissa. 

 Imatrankivet ovat ainutlaatuisia. Ne ovat paikkakuntamme erikoisuus. 

Nouse rappuset takaisin rastille 17 ja jatka pääpolkua rastille 20. 

 



20. Raviini 

Jyrkkärinteisiä rotkolaaksoja, raviineita, syntyy alueilla, joiden maaperä on helposti syöpyvää savea 
tai hiesua. Poikkeuksellisen voimakkaiden sateiden tai sulamisvesien purkauksien yhteydessä 
vesimassat syövyttävät itselleen mahtavan kulkuväylän. Normaalitilanteen vallitessa raviinit ovat 
lähes kuivia, vain pieni puropahanen kulkee rotkon pohjalla. 

Raviinin rinteiden ja pohjan kasvillisuus on yleensä rehevää ja muusta ympäristöstä poikkeavaa. 
Tiheän puuston ja pensaikon suojissa viihtyvät punarinta ja mustarastas, joskus jopa peukaloinen. 

 

 

Purouoman rinteillä kasvaa runsaasti reheviä saniaisia. Kookas ja koristeellisen näköinen laji on 
hiirenporras, pienempi laji on korpi-imarre. Pensaat ovat valtaosin lehtokuusamia. 

Tässä kohdassa voit valita: polku jatkuu Viipurintien yli  Imatran korkeimmalle paikalle, 
Mellonmäelle, jossa on mainiot näkymät kaikkiin ilmansuuntiin. Polku palaa samaa reittiä 
takaisin tähän pisteeseen. Mikäli haluat jättää Mellonmäen rastit väliin, voit kääntyä tästä sillan 
kautta takaisin Valtionhotellin suuntaan. 

 

Pienen pieni ja pirteä peukaloinen 

on tällaisten vanhojen kuusikoiden 

asukas. Parhaiten lajia näkee 

muuttoaikaan keväällä ja syksyllä. 

   Lintu elää piilottelevaa elämää 

hyppien maassa ja kaatuneiden 

puiden muodostamissa ryteiköissä. 

   Erikoinen ritisevä tai särisevä 

varoitusääni paljastaa hauskasti 

pyrstö pystyssä hätäilevän linnun. 

   Kevätlaulu on korkeaa liverrystä. 

Suuri sammalpesä on tehty 

risukasaan tai kuusen juurakkoon.  

Saniaiset ovat tyypillisesti varjoisten 

metsien ja puronotkelmien kasveja. 

 

Uoman pohjalla ja rinteillä kasvava 

kookas saniaiskasvi on 

hiirenporras. Kasvi tuottaa lehtien 

alapintojen itiöpesäkkeissä 

vuosittain valtavasti itiöitä. On 

arvioitu, että vain 1/1000000000:sta 

itiöstä varttuu täysikasvuiseksi 

saniaiseksi. 



21. Joutomaa-alueen kasveja ja perhosia  

Mellonmäkeä kehiteltiin laskettelualueeksi luonnonmäkeä korottamalla. Rinteille ja laelle ajettiin 
suuret määrät täytemaata muualta. Samalla kuitenkin alkuperäinen, paikoin rehevä lehto- ja 
rinnekasvillisuus katosi maamassojen alle. Nykyinen ylärinteen kasvillisuus on tyypillistä 
täytemaiden ja joutomaiden rikkakasvilajistoa, pujoa, pelto- ja piikkiohdaketta sekä takiaista, 
joukossa maitohorsmaa, nokkosta, pietaryrttiä ym. 

 
Loppukesän pelto-ohdakekasvustoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Amiraali      Ohdakeperhonen 

Loppukesällä joutomaiden korkeaversoiset 
rikkakasvit houkuttavat perhosia. Varsinkin 
pelto-ohdakkeet ovat hyviä. 
Aikuistalvehtijoista sitruunaperhoset, 
nokkosperhoset, neitoperhoset ja 
liuskaperhoset vierailevat mielellään juuri 
ohdakkeiden kukinnoilla. Hyvänä 
perhoskesänä niillä voi myös nähdä 
satunnaisia vaeltajaperhosia, amiraaleja ja 
ohdakeperhosia. 

 

Elokuussa ohdakkeen kukinnoilla liikkuu 

vastakuoriutuneita nokkosperhosia ja 

neitoperhosia. 

   Molemmat lajit talvehtivat aikuisina 

perhosina. Ne viettävät talven 

kylmähorroksessa jossain suojaisessa 

kolossa, ja jatkavat lentoaan ensimmäisinä 

kevätperhosina seuraavana vuonna. 

   Molempien lajien toukat käyttävät 

ravintonaan nokkosta. 

    

 

 

 
Neitoperhonen ja nokkosperhonen 

Amiraali (vas.) esiintyy Suomessa ns. 
kesänviipyjänä. Laji saapuu keväällä 
Keski-Euroopasta, ja näiden yksilöiden 
jälkeläisiä lentelee loppukesällä. 
   Ohdakeperhonen on maailman 
laajimmalle levinnyt päiväperhonen. 
Se vaeltaa meille Pohjois-Afrikasta ja 
Lähi-Idästä.  
Kumpikaan laji ei talvehdi meillä. 



Pujo eli maruna 

Mykerökukkaisiin kuuluvat marunat ovat alkuperältään arojen kasveja, mutta ovat myöhemmin 
kotiutuneet ihmistoiminnan piirissä oleville kuiville paikoille. Lajeja on kolme: pujo, ketomaruna ja 
mali eli koiruoho. Ihminen on aikojen kuluessa käyttänyt kaikkia kolmea kasvia mitä erilaisimpiin 
tarkoituksiin lääke-, taika- ja maustekasveina. Pujosta on tullut yleinen rikkaruoho ratapihoilla, 
teiden varsilla ja hylätyillä rakennusmailla. 

 

 

 

 

 

Pujo on marunalajeista yleisin. 

 

Se on alun perin ollut tärkeä ja tehokas 

yleisrohdoskasvi. Sitä on käytetty 

ruoansulatusvaivoihin, verenkierron 

edistämiseen, naistenvaivojen lievitykseen, 

kaatumataudin torjuntaan, kuumeen 

alentamiseen, kihdin hoitoon jne. 

 

   Kasvilla oli myös uskomuksellinen 

merkitys paholaisen torjunnassa, 

villieläinten karkottamisessa sekä 

salamaniskujen estämisessä! 

 

   Pujoa on myös käytetty muun muassa 

riistapaistin maustamiseen ja 

mureuttamiseen. 

 

   Nykyään pujo tunnetaan lähinnä yhtenä 

pahimmista allergiakasveista. Kasvin 

latvaan ja sivuhaaroihin kehittyy tuhansia 

pieniä mykerökukintoja. Ne tuottavat 

suunnattomat määrät siitepölyä. 

 

   Pujo on tuulipölytteinen kasvi. 

Loppukesän kukinta-aikaan tuulet 

kuljettavat siitepölyn kaikkialle. Pahimmin 

allergikot kärsivät taajamien laajojen 

pujokasvustojen läheisyydessä. Ongelmaa 

on yritetty lievittää kitkemällä pahimmat 

pujoesiintymät. 

 

   Kukinnan jälkeen kasvin varret kuivuvat 

pystyyn ja jäävät paikalleen 

talventörröttäjinä takiaisten, pietaryrttien ja 

ohdakkeiden tapaan. Siemenet ovat tärkeätä 

talviravintoa urpiaisille, tikleille ja 

hempoille. 



 

22. Mellonmäki 

Mellonmäen korkeus merenpinnan tasosta on  
108,3 metriä. Ero ympäröiviin peltoalueisiin on  
noin 50 metriä, Vuoksen pintaan nähden lähes 
60 metriä. 
Mellonmäki ei ole ihan aito. Alun perin komeaan  
harjukumpareeseen on läjitetty keinotekoista  
korotusta laskettelurinteen ja mäen rakentamisen  
yhteydessä. 

Näkymä Vuoksen yli itään. Kuvan oikeassa reunassa erottuvat Svetogorskin (entisen Enson) tehtaat Venäjän puolella 

Maisemallisesti Mellonmäki tarjoaa Imatran parhaat näkymät Vuokselle ja Vuoksen yli Venäjän 
puolelle Svetogorskiin saakka. Etelään katsottaessa mäeltä saattaa erottaa Joutsenon TV-
linkkitornin, jonne on matkaa noin 15 kilometriä.  

Lintujen kevät- ja syysmuuton seurantaan Mellonmäki soveltuu erinomaisesti. Mäki sijaitsee 
maantieteellisesti Saimaan ja Laatokan välisellä arktisten lintujen muuttoreitillä, joten monina 
vuosina mäeltä voi kiikarin tai kaukoputken avulla onnistua havainnoimaan suuria ohimuuttavia 
lintuparvia.  

 



Muuton kohokohta on ns. arktika, pohjoisen tundran lintulajien keväisin ja syksyisin tapahtuva 
massiivinen muuttoryntäys yli Suomen. Kevätmuuton huippu sattuu toukokuun loppupuolelle, 
useimmiten 20. päivän tienoille. Syysmuuton ajankohta vaihtelee enemmän, yleensä se kuitenkin 
sattuu syys-lokakuun vaihteeseen. 

Arktikan lajisto koostuu pääosin tundran vesilinnuista ja kahlaajista. Tyypillisiä vesilintulajeja ovat 
tundra-, valkoposki- ja sepelhanhet, alli ja mustalintu, kahlaajista muun muassa kapustarinta, 
suokukko, mustaviklo, tundrakurmitsa, kuirit ja monet sirrilajit.  

 

Parhaimmissa suurparvissa voi olla satoja jopa tuhansia lintuja. Kuvassa sepelhanhia matkalla 
kaukaisille pesimäalueille pohjoisen tundralle. Muuta ympäristöä selvästi korkeampi Mellonmäki 
tarjoaa parhaat näkymät muuttoparvien havainnointiin.  

Normaalia lintujen muuttoa voi toki seurata Mellonmäeltä käsin koko kevään ja syksyn ajan. 
Sykähdyttäviä näkymiä tarjoavat kurkien ja joutsenten muuttoaurat sekä suurten petolintujen 
kaartelu keväisellä taivaalla. 

 

MELLONLAHDEN LUONTOLENKKI päättyy tälle rastille. Voit palata samaa 
luontopolkureittiä takaisin lähtöpisteelle tai oikaista Viipurintien 
jalankulkuväylää pitkin Imatrankosken keskustaan. 

 

 


