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Luontopolku seurailee 
Vuoksen rantoja pohjoiseen 
Tainionkoskelle. Se jatkuu 
sieltä Tornan sillan kautta 
Vuoksen itärannalle ja palaa 

toista puolta takaisin lähtö-
pisteelle. Reitti kulkee 
Neitsytniemen kartanopuis-
ton ja Sienimäen lehtikuu-
sikon kautta suurimmaksi 
osaksi valmiita ulkoilureit-

tejä, poiketen välillä  sivum-
malla sijaitseviin luontokoh-
teisiin. Reitti on helppokul-
kuinen, joten normaali 
ulkoiluvarustus on riittävä. 
Reitin pituudeksi tulee noin 
4,5 km, ja sen varrella on 
40 rastipistettä.  

Rasteilla kerrotaan Vuoksen 
varsien luontokohteista, 
historiasta sekä ihmisen 
toiminnasta. Pääpaino on 

kasvilajiston esittelyssä, 
mutta myös lintuja ja 
hyönteisiä huomioidaan.  
Luontopolku on parhaim-
millaan keväällä ja kesällä, 
mutta myös syksyn ruska-

aikana Vuoksen varsilta 
löytyy upeita näkymiä. 
 



 

 
1. Vuoksi on ympärivuotinen lintupaikka 
 

       
Vuoksen linnuista kertova opastaulu Mansikkalassa                          Sillan alla on myös sorsien ruokintapaikka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vuoksen linnut. 
 

Imatran kaupungin ja Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistyksen 
yhdessä laatimassa lintutaulussa kerrotaan Vuoksen linnuista. Lintujen 
kuvat on kopioitu Aki Haapsaaren maalaamista tauluista, jotka ovat 

alkuperäisinä nähtävillä ympäristötoimiston tiloissa Vuoksenniskalla. 
Taulussa on esitetty lähes kaikki Vuoksella tavattavat lintulajit, mutta 

erityistä huomiota on syytä kiinnittää talvehtiviin lajeihin, joista Vuoksi on 
tunnettu. Vakituisia talvehtivia lajeja ovat sinisorsa (200-300 yksilöä), telkkä 

isokoskelo, pikku-uikku,  haapana, merimetso ja koskikara. Satunnaisia 
vierailijoita on useita, näistä mainittakoon tavi, tukkasotka ja alli. 

Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys (EKLY) kerää vuosittain yhteen 
harrastajien havainnot maakunnan alueelta. Niissä näkyy selvästi Vuoksen 

johtava asema nimenomaan vesilintulajien kohdalla.   
 



 

 
2. Rantapuistikon puita ja pensaita 

 
Suomessa tavataan luonnonvaraisina 3 pihlajalajia: kotipihlaja eli pihlaja, 
suomenpihlaja ja ruotsinpihlaja. Kaksi viimeksi mainittua kasvavat vain 
lounaisimmassa Suomessa ja Ahvenanmaalla.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia) 
 
   Ruotsinpihlaja kasvaa 3-10 metriä 
korkeaksi puuksi. Runko on vankka ja 
paksuoksainen. 
   Lehdet ovat parihalkoisia tai parijakoisia, 
mutta eivät koskaan tavallisen pihlajan 
tapaan parilehdykkäisiä. 
   Lehtilavan alapinta on harmaakarvainen, 
joten puu näyttää tuulisella säällä 
harmahtavalta. 
   Hedelmä (marja) on pitkänomainen ja 
punaruskea. 
   Ruotsinpihlajat ovat suosittuja puisto- ja 
kujannepuita. 
 

 

B. Hopeapensas (Elaeagnus commutata) 
 
   Laji on kotoisin Pohjois-Amerikan 
pohjoisosista. 
   Se kasvaa 1-1,5 metriä korkeaksi pensaaksi. 
   Lajin kasvutapa on pysty tai siirottava,  juuri-
vesoja kehittyy runsaasti 
   Kukat ovat tuoksuvia, teriöttömiä, päältä 
hopeanharmaita, sisältä keltaisia 
   Pensasta on helppo lisätä juurivesoista. 

 
 

C. Okakuusi (Picea pungens) 
 
Laji on kotoisin Pohjois-Amerikan 

Kalliovuorilta. Puu kasvaa vain 5 – 8 m 

korkeaksi. Neulaset ovat sivulle ja ykös 

siirottavia, särmäisiä ja otakärkisen 

pistäviä.  

 

”Hopeakuuset” ovat usein okakuusen 

muunnoksia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pähkinäpensas 

 
Pähkinäpensas on Suomessa levinneisyydeltään eteläinen ja lounainen 

lehtokasvi. Kaakkois-Suomessa laji on harvinainen, siitä tunnetaan vain 
muutaman yksilön esiintymiä. Saimaan alueen paras pähkinäesiintymä on 

Joutsenon Muukonsaaressa. Tämä pensas ei liene luonnonvarainen vaan on 
ihmisen siirtämä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pähkinän lehdet muistuttavat muodoltaan harmaalepän lehtiä 

 

 

D.  Salava eli piilipuu (Salix fragilis)  
 

  Laji on kotoisin Kaakkois-Aasiasta. 
   Se kasvaa 6-8 metriä korkeaksi 
vahva- ja lyhytrunkoiseksi puuksi. 
   Puun latva on säännöllisen pyöreä ja 
tiheäoksainen. 
   Lehdet ovat suikeita, pitkä-
suippuisia, molemmin puolin kaljuja ja 
kiiltäviä. 
   Puu kukkii kesäkuussa lehtien 
puhjettua. 
   Piilipuu on tyypillinen vanhojen 
kartanoiden ja puistojen koristepuu. 
 
 

   

 

Huomaamaton pähkinäherkku 
 
   Pähkinäpensas kukkii varhain 
keväällä. 
   Hedenorkot muistuttavat suuresti 
lepän norkkoja. 
   Emikukinnot ovat mitättömän 
pieniä ja huomaamattomia. 
   Suojuslehdelliset pähkinä- 
hedelmät kehittyvät hedelmöityneistä 
emikukista. 
   Pähkinät (hasselpähkinät) katoavat 
pensaista nopeasti närhien ja oravien 
varastoihin. 
 
 



 
4. Lossitupa ja Vuoksen vanha ylityspaikka 

 
Tässä kohdassa on sijainnut ainoa Vuoksen yläjuoksulla ollut  ylityspaikka. Nyt 
jo maatumassa olevat rauniot osoittavat vanhan lossituvan paikan. Vuoksen 

ylityksestä kerrotaan lisää rastilla 39. 

 
5. Laidunnurmikko 

 
Savipohjainen kostea Ritikanrannan nurmikko on sorsien ja haapanoiden 

suosimaa ruokailualuetta. Pesimäkauden alussa touko-kesäkuussa 
ravintopitoinen ja mehevä ruoho antaa lisääntymiseen valmistautuville linnuille 

tärkeää lisäenergiaa.  
 

 
Haapanapari, vasemmalla koiras, oikealla naaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Haapana – uusi tulokas 
kaupunkiluontoon 
 
   Haapana on levinneisyydeltään 
pohjoinen laji. Se on sopeutumassa     
sinisorsien tavoin kaupunki-
ympäristöön. 
   Lintu on pienempi ja sirompi kuin 
sinisorsa. 
   Koiraan pää on punaruskea ja siinä 
on keltainen otsalaikku.  
   Siivissä on valkoiset laikut. 
   Naaras on punaruskea ja täplikäs. 
   Lajille luonteenomaista on 
ruohonsyönti. Linnut laiduntavat 
ahkerasti puistojen nurmikoilla. 

 

Ketohanhikki – matala 
maantien koriste 
 

   Laji esiintyy alun perin meren- 
ja järvenrantojen avoimilla 
niityillä. 
   Matala kasvi sietää tallaamista 
ja on levittäytynyt nurmikoille, 
joutomaille, pihoille ja jopa 
asfalttiteiden vieruksille. 
   Pitkät lonkeromaiset 
pintarönsyt edistävät kasvin 
leviämistä. 
   Lehdet ovat parilehdykkäiset 
”pihlajanlehdet”, jotka ovat alta 
silkkikarvaiset. 
   Yksittäiset keltaiset kukat 
houkuttavat meden avulla 
kimalaisia ja mehiläisiä 
pölyttäjiksi. Kukat sulkeutuvat 
yöksi. 



 

6. Rannan kasveja 

 
Rantavyöhykkeen kasvillisuutta Vuoksessa esiintyy vain kapeana nauhana. 

Lajeja on paikoin kuitenkin runsaasti. Tämän kohdan tyypillisiä kasveja ovat 
pajut, ruokohelpi, suoputki, rantakukka, ranta-alpi ja korpikaisla.  
 

   
Suoputken sarjakukinnot avautuvat loppu-                           Ritariperhosen värikkäät toukat elävät suoputkella 
kesällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritariperhosen suosikki - suoputki 

 

   Suoputki on hyvin yleinen pikku- 
järvien ja lampien luhtarannoilla. 
   Kasvin lehtien rakenne on hyvin 
siro, lehtilapa voi olla neljään kertaan 
pari-lehdykkäinen. 
   Varsi on pysty ja särmikäs, tyvestä 
punertava. 
   Kasvin juuri on kitkerän makuinen. 
Sitä on käytetty mausteena ja 
tupakan korvikkeena. 
   Ritariperhosen toukka elää 
suoputken kukinnoissa ja lehdillä. 

 

 

Rantakukan kauniit kukinnot koristavat maisemaa 
pitkälle syyskuuhun saakka 



7. Kaislikko vai ruoikko 

 
Järvikaisla ja järviruoko muodostavat monissa rehevissä järvissä tiheitä ja laajoja 

vyöhykkeitä, joihin muille lajeille ei jää tilaa. Varsinkin järviruoko on  tehokas 
kilpailija, joka pystyy käyttämään vesistöihin tulevia ravinteita hyväkseen. 
Molempia lajeja kutsutaan  kansanomaisilla nimillä kaisloiksi tai kahilaiksi. Siis 

samapa se: kaislikko vai ruoikko! Oikeasti komea, jäykkälehtinen ja 
silkkiröyhyinen järviruoko muodostaa ruoikoita ja pehmeävartinen lehdetön 

järvikaisla kaislikoita. Vuoksen varsilla pehmeäpohjaisia ja runsasravinteisia 
kohtia on vähän. Siksi järviruokoa kasvaa vain paikoin, ja järvikaislan asemesta 

löytyy sen sukulainen, korpikaisla. 
 

 
Järviruoko kukkii loppukesällä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Talveen kylväjä – järviruoko 
 

   ”Järvipilli” on onttovartinen kuten muutkin heinäkasvit.  
   Järviruoko kehittyy hitaasti alkukesästä.  Sinipunervat  
röyhykukinnot puhkeavat vasta elokuussa. 
   Silkkikarvaiset siemenet kypsyvät talvella ja kylväytyvät tuulen 
 kuljetettavaksi. 
   Lehdet ovat jäykkiä ja viiltävälaitaisia. Niiden keskivaiheilla 
 on poikittainen rivi syvennyksiä eli ”pirun hampaanjäljet”. 
   Suurimmat yksilöt Suomessa kasvavat noin nelimetrisiksi 
   Haaraantuvat juurakot levittävät kasvia erittäin tehokkaasti.   
   Jätevesiä puhdistettaessa järviruokoa voidaan hyödyntää 
 biologisissa juurakkopuhdistamoissa. 

Puhtaanvihreä korpikaisla  
 
   Järvikaislasta poiketen 
korpikaislalla on leveät 
pitkänomaiset lehdet.  
   Kasvin latvassa on haarova 
kukinto, johon kehittyy pieniä 
tummia tähkiä.  
   Korpikaisla on jokirantojen, 
rehevien korpien ja 
ojanreunojen kasvi. 
   Laji kasvaa myös hyvin 
varjoisissa paikoissa. 
 

 

Korpikaisla 



8. Poppelimetsikkö 

 
Haavat ja poppelit kuuluvat samaan sukuun (Populus). Suomessa vain haapa on 

luonnonvarainen, kaikki muut poppelit ovat ulkomailta siirrettyjä puistopuita. 
Poppelilajeja tunnetaan Suomesta yli 30 ja ne ovat vaikeasti toisistaan 
erotettavia. Rungon tyviosa on yleensä paksukaarnainen. Lehtien ruotiosa on 3-5 

senttimetrin pituinen, lehtilapa vaihtelee pyöreästä vinoneliömäiseen. Kaikki 
poppelit kukkivat ennen lehtien puhkeamista. Kukinto on riippuva norkko. 
 

 
9. Kulttuurihistoriaa: teollisuustyöväen museo 
 

 
Kaunis kivestä ja puusta vuonna 1896 rakennettu huolto- 
rakennus on entisöity alkuperäiseen asuunsa. 

 

Museoalue vanhoine rakennuksineen ja suurine pihapuineen muodostaa kauniin 
ja rauhallisen luontoalueen asutuksen ja Vuoksen väliin. Laiturirannasta 
avautuu avara näkymä Vuoksen yli Sienimäen ortodoksikirkolle ja 

Vedenpyhityspuistoon. Yläjuoksun suunnassa näkyvät Tainionkosken voimalaitos 
ja Neitsytniemen kartanopuisto, jonne luontopolun reitti johtaa. 

Museorakennuksen tuntumassa kasvavat suuret lehtipuut ovat lehmuksia ja 
vuorijalavia. 

 

   Runsaskoskisesta Vuoksen virrasta käyttö-
voimansa ottavaa teollisuutta alkoi syntyä 
Imatran seudulle 1800-luvun loppupuolella. 
Tornator Oy hankki omistukseensa Vuoksen 
varrella sijainneen maatilan 
koskiosuuksineen vuonna 1895 ja alkoi 
rakentaa teollisuuslaitoksia. 
   Työväestönsä tarpeisiin yhtiö rakensi 
vuonna 1896 tälle paikalle parikymmentä 
asuinra-kennusta ja myöhemmin vielä 
yhteiskäyttöön tarkoitetut saunan, 
pyykkituvan ja leipomon. Ritikanrannan 
asuntoalueeseen kuuluivat lisäksi posti, 
kauppa, kansakoulu sekä tori. 
   Enso-Gutzeit Oy, johon Oy Tornator 
sulautui vuonna 1932, lahjoitti 
Ritikanrannan museoalueeksi Imatran 
kaupungille. Vielä jäljellä olevat kaksi 
rakennusta entisöitiin teollisuus-työväen 
asuntomuseoksi. 
   Museo avattiin yleisölle vuonna 1975 



10. Luonnon kloonaamaa – haapametsikkö 
 

Kloonin yksilöt ovat kaikki perimältään samanlaisia, koska ne ovat syntyneet 
samasta emoyksilöstä. Kun haapa kaadetaan, sen laajan juuriston silmuista 

kehittyy runsaasti juurivesoja, jotka kasvavat puiksi ja säilyttävät emoyksilön 
ominaisuudet. Haapametsikkö onkin voinut muodostua vain muutaman puun 
suvuttomasti syntyneistä jälkeläisistä.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Haapa – haviseva puu 
 

   Puun voi kuulla!  Sivulta litteät ja jäykät lehtiruodit saavat 
lehdet herkästi värisemään pienessäkin tuulessa, jolloin 
latvuston haihdutusteho lisääntyy. 

   Kukinta tapahtuu aikaisin toukokuussa ennen lehtien 
puhkeamista.     
   Haapa on kaksikotinen kasvi, jonka pitkät hedenorkot (lähes 20 
cm) ja hieman lyhyemmät eminorkot sijaitsevat eri puuyksilöissä. 
   Laji on tuulipölytteinen. Haivenelliset siemenet myös leviävät 
tuulen mukana. 
   Isot yksilöt ovat helposti lahovikaisia ja onttoja, syntyy 
pesäpaikkoja kolopesijöille kuten tikoille ja pöllöille sekä liito-
oraville. 
 

 

Haavankeltajäkälä – runkojen koristus 
 
   Tämä jäkälä on helppo tunnistaa: se 
muodostaa litteitä kirkkaan keltaisia läikkiä 
haavan sekä jalopuiden rungoille.  
   Valoisissa paikoissa keltajäkälää kasvaa 
runkojen alaosissakin, mutta metsissä vain 
latvustoissa. 
   Laji hyötyy  typpilisästä. Niinpä se saattaa 
loistaa rikinkeltaisena navettojen kivijaloissa ja 
lokkien istumakivillä.  
   Värin aiheuttaa sekovarsien kuorikerrokseen 
syntyvä parietiini, jota varjopaikoissa syntyy 
vähemmän. 
 

Tiesitkö että… 
 
Jäkälät ovat rakentuneet kahdesta osakkaasta, jotka elävät symbioosissa keskenään. Pintaosat muodostuvat 

sienirihmastosta, joka ottaa tehokkaasti vettä ja siihen liuenneita aineita sadevedestä ja ilman kosteudesta. 
Sisäosien viherlevät yhteyttävät. Jäkälät tarvitsevat paljon valoa, koska valon pitää läpäistä sienirihmasto ja 
päästä yhteyttävään leväkerrokseen. Puiden rungoilla ja oksilla elävät jäkälät ovat päällysvieraita eli 
epifyyttejä. Ne eivät vahingoita isäntäkasviaan. Epifyyttijäkälien runsaussuhteet ja kunto kertovat 
ilmansaasteista alueella, koska jäkälät altistuvat herkästi ilman epäpuhtauksille.   

 



 
11. Sekametsän lintuja 
  

Nuorissa sekametsissä tavataan runsaasti lintulajeja. Myös yksilömäärät 
hehtaaria kohden ovat suuria. Tämä johtuu siitä, että voimakkaassa 
kasvuvaiheessa oleva metsä tarjoaa runsaasti ravintoa ja pesäpaikkoja.  

Sekametsälle ominaisia lintulajeja ovat punakylkirastas, räkättirastas, peippo, 
pajulintu, lehtokurppa, lehtokerttu, sirittäjä ja metsäkirvinen. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
  Lehtokerttu ja paatsamapensas 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                                                           
                                                                                                        Vaahteran siemenissä on hauska lenninlaite   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lehtokerttu – lörpöttelevä laulumestari 
 
   Lehtokerttu on Suomen runsaimpia lintulajeja. 

   Sen väri on harmaanruskea, eikä sillä ole erityisiä 
tuntomerkkejä. 
   Parhaiten laji on tunnistettavissa katkeamattomana 
virtana solisevasta laulusta, jota voi kuvailla hyväntuulisen 
jokeltelevaksi. 
   Heinistä ja korsista pensaaseen kyhätty  pesä on hyvin 
hatara. 
   Lehtokerttu talvehtii monien muiden hyönteissyöjien 
tapaan Afrikan savannialueilla. 
 

 

Vaahtera – kaupunkimetsien rikkakasvi 
 

Vaahterasta on viime vuosina tullut lehtomaisten metsien 
ongelma. Jostain syystä vaahteran lisääntyminen on 
kiihtynyt metsissä niin, että niiden taimia kasvaa paikoin 
yhtenäisenä viidakkona estäen muiden lajien 
menestymisen. Vaahtera ei kuitenkaan kelpaa juuri 
minkään hyönteis- tai lintulajin ravinnonlähteeksi, joten 
lajista on näin tullut eräänlainen metsien rikkakasvi. 
Ihmissilmälle niistä on iloa varsinkin syyskesällä, ruska 
loihtii  esiin upeita värejä! 

 

 

Tiesitkö että… 
 
Tuuli levittää kasveja lennättämällä niiden hedelmiä ja siemeniä. Vaahteran ”noidannenät” kieppuvat 

tuulen vietävinä,  kun hedelmien siivet kuljettavat niitä kuin roottorit helikoptereita. Vastaavasti 
leviävät lehmuksen hedelmät. Kuusen ja männyn siemenillä on kalvomainen lenninlaite. 
Kevättalvella siemenet kylväytyvät kävyistä hangelle. Sitä ennen on käpylintujen pitänyt pesiä,  jotta 
ne ovat ehtineet saada valkuaispitoiset siemenet poikastensa ravinnoksi. Monien kasvien hedelmillä 
on höyhen- tai haivenmaisia lenninlisäkkeitä kuten voikukalla tai tupasvillalla. Hyvin keveinä ja 
korkealle lentelevät hapsillaan horsman, haavan ja pajujen siemenet. Kämmekkäkasvien siemenet 
ovat suorastaan pölymäisen pieniä.  Tuuli tarttuu siemenen pussimaiseen kuoreen ja voi kuljettaa sitä 
jopa maanosasta toiseen. 

 



 

 

12. Pajumetsä 

 
Rantametsää hoidettaessa alueelle on jätetty raitoja. Niistä on kasvamassa 

näyttävä pajumetsä. Useimmat pajulajit ovat kasvutavaltaan pensasmaisia, 
mutta halava ja varsinkin raita voivat kasvaa korkeiksi ja paksurunkoisiksi 
puiksi.  

Pensaskerroksen lajistoon kuuluvat muun muassa selja ja paatsama. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Emipajujen kukinnot ovat vihertäviä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Seljanmarjat kelpaavat hyönteis- 
        syöjillekin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raita – puumainen paju 
 
   Pajut ovat kaksikotisia kasveja: hede- ja emikukinnot 
sijaitsevat eri yksilöissä. 
   Koiraspuoliset hedepajut ovat kevään kukinta-aikaan 
kauniin keltaisia, naaraspuoliset emipajut ovat 
vihertävämpiä.  
   Myös emipajut tuottavat runsaasti mettä  
   Suurten raitojen kukilla käy päivä- ja yöperhosia, 
kimalaisia sekä mehiläisiä. Raidat ovatkin varhaiskevään 
tärkeimpiä mesilähteitä. 

 

 

 

Terttuselja – haiseva pensas 
 
   Puhkeavat lehdet ovat sinipunervia, myöhemmin 
syvänvihreitä. 
   Kellanvihreissä kukinnoissa on paljon mettä ja vahva 
lemu, joka houkuttaa kärpäsiä pölyttäjiksi. 
   Pienet punaiset marjat kypsyvät elokuussa. Niitä 
syövät hyönteisravinnon ohella varsinkin punarinta ja 
kertut. Samalla ne levittävät kasvia tehokkaasti uusille 
kasvupaikoille. 
 

 
 

Punarinta – kuusikon satakieli 
 
   Hentorakenteinen punarinta on yksi kuusta kasvavien 
metsien tyyppilajeista. 
   Punarinnan laulu on helkkyvää, kuin pienten 
kulkusten helinää. 
   Koiras laulaa innokkaimmin iltahämärissä ja 
aamulla. 
   Linnun varoitusäänet ovat ritiseviä tai korkeita 
”tsii-ääniä.” 
   Pesä on maakolossa, juurakon alla tai 
lahokannossa, joskus pensaassa. 
   Punarinta on englantilaisten kansallislintu, robin. 
”Robin”.  

 

 
Punarinnan tuntee oranssinpunai- 
sesta rinnasta, kurkusta ja otsasta. 
Kummatkin sukupuolet ovat samanväriset, 
nuoret linnut ovat harmaan täplikkäitä. 
(E.S.) 
 



13. Valkorunkoiset – raudus- ja hieskoivu 

 
Suomessa kasvaa kolme koivulajia: soilla pensasmainen vaivaiskoivu, varjoisilla 

ja kosteilla paikoilla hieskoivu ja valopuuna kuivilla paikoilla rauduskoivu. 
Tunturikoivu on hieskoivun alalaji. Raudus on nopeakasvuisempi ja tulee 

kookkaammaksi kuin hieskoivu. Se saa hiirenkorvat aikaisemmin keväällä  ja 
varistaa lehtensä myöhemmin syksyllä. Kasvuaikaa on siis kauemmin. 
Tuulipölytteiset koivut tuottavat norkkokukinnoissaan  suunnattomia määriä 

siitepölyä, joka ilmassa levitessään saattaa aiheuttaa allergisia oireita monille 
useiden viikkojen ajan huhtikuusta eteenpäin. -  Nykyisin koivut ovat tärkeää 

raaka-ainetta paitsi huonekalujen ja vanerin valmistuksessa myös 
selluloosateollisuudessa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansallispuu – riippaoksainen 
rauduskoivu 
 

   Rauduskoivun valkoisen rungon 
alaosa paksuntuu tummaksi ja 
kaarnamaiseksi iän myötä. 
   Lehdet ovat teräväkärkisiä ja 
lehdissä on kaksinkertainen 
sahalaita. 
   Rauduskoivua pidetään 
”oikeana” 
koivuna saunavastojen (vihtojen!) 
tekoon.  
   Nuorissa oksissa on pihkanystyjä 
ja ne tuntuvat karheilta. 
 

Valkotuohinen hieskoivu 

 
   Hieskoivu säilyttää runkonsa 
valkeuden ikääntyessään. 
   Lehdet ovat soikeahkoja ja vain 
kertaalleen sahalaitaisia. 
   Nuoret oksat ovat karvaisia ja ne 
tuntuvat käteen pehmeiltä. 
 



14. Pientareitten värikirjoa 

 
Teiden ja ojien varsilla vallitsevat pienoisniityn olosuhteet: valoa on paljon, koska 

varjostavia puita ei ole. Siksi niityn lajit menestyvät ja kukittavat tienvarsia 
keskikesästä jopa myöhäiseen syksyyn. Liiallinen pientareiden hoito estää 
kuitenkin niittylajien kasvua. Värien kirjoa luovat valkeat siankärsämö ja 

paimenmatara, keltaiset kultapiisku, pietaryrtti, kannusruoho ja niittynätkelmä, 
sininen hiirenvirna sekä punainen metsäapila. 
 

 

Sinisiä hiirenvirnoja ja keltaisia niittynätkelmiä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Loistokultasiipinaaras paistattelee siankärsämön 
kukinnolla                                 

 

 

Rento nojailija - hiirenvirna 

 
   Hyvin yleinen laji, jonka tunnistaa hernekasviksi 
tummista palkohedelmistä.  
   Lehdissä on 6-15 lehdykkäparia. Lehtien päissä on 

kiharaisia kärhiä, joilla rentovartinen kasvi tukeutuu 
muihin lajeihin. 
    Kukinnot ovat sinisiä tai sinivioletteja. Niissä voi 
olla jopa 40 yksittäistä kukkaa. 
   Kukinta kesä-elokuussa. Pistiäiset suorittavat 
pölytyksen.  
 
Keltainen hiirenherne – niittynätkelmä 
 

   Niittynätkelmä on kansanomaiselta nimeltään 
hiirenherne kuten hiirenvirnakin ja kasvaa sen 
kanssa yleisenä Etelä- ja Keski-Suomen niityillä. 
Molemmat lajit ovat ihmisen toimesta levinneet 
uusille avoimille kasvupaikoille. 
    Lehtien karvasaineet ovat suojelleet molempia 
lajeja karjalta hakamailla ja laitumilla. 
   Lehdet ovat kärhellisiä ja niissä on vain yksi pari 
lehdyköitä. 
   Kirkkaankeltaisia kukkia on tertuissa vain 5-12. 
Kypsät palot ovat mustia.  

 

 

Kuperkeikkaheinä - siankärsämö 
 
Karjalassa päin tunnettu vanha kuperkeikkaheinä-nimi 
viittaa varmaankin kasvin sitkeyteen: se ei taitu 
niitettäessäkään vaan taipuu ja keikahtaa terhakkana 
pystyyn viikatteen heilahduksen jälkeen. Siankärsämö on 
ryydinhajuinen jo tuhansia vuosia sitten tunnettu 
rohtokasvi. Sen valkeat, joskus vaaleanpunaiset kukinnot 
muodostuvat pienen kukan näköisistä  mykeröistä.     
 
   Laji on levinnyt koko maahan kuivahkoille avoimille 
paikoille. 
   Kasvilla on liuskaiset lehdet ja se leviää rönsyjen avulla. 
   Punakukkaista ja isomykeröistä alalajia tavataan 

varsinkin maan pohjoisosissa.  
   Pölytyksen suorittavat kovakuoriaiset  ja kärpäset. 
   Rohtona kasvia on käytetty kouristuksiin, haavojen 
hoitoon ja tulehduksiin. 
   Kasvi säilyy talventörröttäjänä pitkään. Siemeniä 
syövät urpiaiset ja punatulkut. 

 



 

15. Joutomaakenttä 
 
Vanhat teollisuusalueet, ratapihat, varastoalueet ym. joutomaat muodostavat 

elinympäristön, jolla on omat luonteenomaiset lajinsa. Karussa maaperässä 
viihtyvät parhaiten valoa ja lämpöä vaativat lajit kuten pietaryrtti, siankärsämö, 

hopeahanhikki, pujo, syysmaitiainen, koiransilmä sekä pelto-ohdake. 
 

 
Joutomaakenttää loppukesällä. Etualalla erottuvat valkoinen siankärsämö, harmahtava pujo ja  
keltainen pietaryrtti 

 
 

Joutomaat loppukesällä kukkivine rikkakasveineen ovat mainioita perhos-
paikkoja. Erityisesti ohdakkeet vetävät kukilleen nokkosperhosia, sitruuna-

perhosia, herukkaperhosia, amiraaleja sekä satunnaisia vaeltajalajeja.  
 

           
Hopeahanhikki suosii valoa ja lämpöä                    Sitruunaperhosia, vasemmalla naaras, oikealla koiras 
    



 

 
16. Tienvarren heinät 

 
Tienvarsilta, ojanpientareilta, joutomailta ja niityiltä löytyy monenlaisia heiniä, 
vaikkapa hentoja röllejä, kookkaita kastikoita ja koiranheiniä sekä tähkällisiä 
puntarpäitä ja timoteitä. Kaikilla heinillä on ontto nivelikäs varsi sekä kapeat 

pitkänomaiset lehdet. Siitepölyä syntyy paljon, ja tuuli toimii pölyttäjänä. 
 

Timothyn heinä Amerikasta - timotei 
 
Kyllä ja ei. Laji  tosiaan tuotiin Pohjois-Amerikasta !800-luvun alussa  meille 

rehukasviksi ja nimettiin sikäläisen farmarin mukaan. Kasvi on kuitenkin alun 
perin kotoisin Euraasiasta ja oli kulkeutunut  Suomeen niityille ja pientareille jo 
kauan ennen viljelyn aloittamista. Nykyisin timotei on heinäpeltojemme valtias. 

Se on erittäin tärkeä rehukasvi. 
 

                                                                                 
Timotei kukkii                                       Nurmipuntarpään pehmeitä 
                                                tähkäkukintoja 

Pehmeä puntarpää 
 

Timoteitä muistuttava heinä tunnistetaan pitkästä ja  pehmeästä tähkästään. 
Puntarpää kukkii jo kesäkuun alussa. Aikaisemmin rehukasvina viljelty laji 
kasvaa nykyisin pientareilla, niityillä ja joutomailla. 
 

                                                                                          
Koiranheinä                                                                                                                                                   Tuoksusimake 

Timotei 
 

   Lajin helppo tuntomerkki on 
karhea pötkömäinen tähkäkukinto 
korren päässä. 
    Kukinta eli heilimöinti 
tapahtuu kesä-elokuussa. Silloin heteet 
tuottavat    paljon siitepölyä ja värjäävät 
tähkät sinipunertaviksi. 

 

     Nenä sen tuntee - tuoksusimake 

 
   Alkukesästä kukkivalla heinällä on tiivis 
röyhykukinto, joka muuttuu  kellertävän 
ruskeaksi. 
   Kasvissa on miellyttävä tuoksu, joka johtuu 
haihtuvasta kumariinista (myös 

maarianheinissä ja mesiköissä). Kumariinia on 
käytetty mausteena ja hajusteena. 
 

 



 

 

18. Vanha luonnonuoma  
 

 
Tainionkoski on valjastettu kokonaisuudessaan voimatalouskäyttöön. Vanhassa uomassa kohissut koski  
on kutistunut kivikkoiseksi lätäköksi. Pohjan kalliossa ja kivissä voi vielä erottaa hiidenkirnujen alkuja  
muistona kosken mahtiajoista. 
 

 

Luontopolun reitti jatkuu sillan jälkeen Vuoksen itäpuolta takaisin Mansikkalaan. 
Rastit 19-28 sijaitsevat luonnonkauniilla Neitsytniemellä. Alueen ytimen 

muodostaa Neitsytniemen kartano ja kartanopuisto, sekä siihen liittyvä metsäalue. 
Rauhallinen ja järeäpuustoinen niemi sekä siihen liittyvät Vuoksen rannat ovat 

Imatran kaupunkiluonnon arvokkaimpia kohteita.   
 

19. Kuusi ja jalokuusi 
 
Suomessa kasvaa luonnonvaraisena vain yksi kuusilaji, mutta maailmalla 

erilaisia kuusia on satoja. Näitä usein jalokuusiksi nimettyjä lajeja on siirretty 
meille puisto- ja koristepuiksi. Monet niistä kasvavat ja menestyvät hyvin 

tavallisten metsäpuiden joukossa, kuten tällä rastilla kasvava siperianpihta 
(Abies sibirica).  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Kuuset (Picea)      Pihdat (Abies) 

 
   Runko on karhea ja hilseilevä.                Runko on sileä, pihkarakkulainen. 
   Oksien lehtiarvet ovat tappimaisia.  Lehtiarvet ovat sileitä ja pyöreitä. 
   Käpy on riippuva.      Käpy on pysty.  
   Käpysuomut eivät varise siementen                Käpysuomut irtoavat siementen kypsyessä syksyllä,      

kypsyessä syksyllä                                                  vain ranka jää oksaan. 
 

 



 

20. Vanha sekametsä 

 
Luonnontilaisen metsän kehitys kulkee pensaikko- ja riukumetsävaiheen kautta 

nuoreksi sekametsäksi ja noin 50-70 vuoden kuluttua edelleen vanhaksi 
sekametsäksi. Mikäli kehitys saa tämän jälkeen jatkua rauhassa vielä toiset 50-
70 vuotta, metsä muuttuu lopulta vanhaksi kuusikoksi. 

Tämä Neitsytniemen metsikkö edustaa vanhan sekametsän vaihetta. Suuret 
koivut ja männyt kilpailevat valosta kuusien kanssa. Linnusto on monipuolista. 

Rastilla 11 kuvattiin nuoren sekametsän lintuja. Tässä metsässä lajisto on osin 
samaa, mutta niiden lisäksi tulevat muun muassa kolopesijät, kuten tikat, 

lehtopöllö, kirjosieppo, tali- ja sinitiainen sekä käenpiika. Muutaman kerran 
alueella on tehty havaintoja myös harvinaisesta ja uhanalaisesta liito-oravasta. 
 

 
Käpytikka pesäkolollaan (E.S.) 

 

 

 
Ahdistettuna käenpiika yrittää näyttää pelottavalta (E.S.) 

 

Kolopuiden rummuttaja - käpytikka 
 
Käpytikka on yleisin tikkalaji. 
   Se viihtyy monenlaisissa metsissä, parhaiten juuri sekametsissä. 
    Koiras  hakkaa joka vuosi uuden pesäkolon lehtipuuhun, vanhat 
kolot vapautuvat muille kolopesijöille 
   Lajin kesäravintoa ovat hyönteiset ja toukat. Usein se ryöstää 
myös toisten lintujen pesiä 
   Talviravintoa ovat kuusen ja männyn siemenet. Niitä tikka 
irrottaa kävyistä kiilaamalla kävyt johonkin puun halkeamaan. 
Koska tikat käyttävät samoja ruokailupuita vuosikausia,  puun alle 
kasvaa lopulta käpykeko, ”tikanpaja”. 
   Käpytikka on paikkalintu, mutta huonona käpyvuonna linnut 
kiertelevät laajalla alueella. 
 

 

Käenpiika – kolometsän 
kummajainen 
 
Käenpiika on hieman varpusta suurempi 
ruskeankirjava lintu, joka on kauttaaltaan 
mustien nuolenpään muotoisten pilkkujen 
kirjavoima. 
   Sen ääni on tunnusomaisen voimakas ja 
jankkaava ”pii-pii-pii-pii-pii.” 
   Ravintona ovat muurahaiset, joita 
käenpiika poimii tahmealla kielellään. 
   Laji pesii puunkoloon tai pönttöön. Se 
puhdistaa kolon kaikesta ylimääräisestä 
roskasta, pohjalle saa jäädä vain pelkkää 
purua. Mikäli kolo on jo asuttu, käenpiika 
heittää ulos entisen asukkaan munat ja tarvit-
taessa poikasetkin. 
   Pesässään häirittynä käenpiika pörhöttää 
höyhenensä ja sihisee kuin käärme. 

 
 



 
21. Pahka vai kääpä? 

 
Luontopolun varrella on sekä pahkoja että kääpiä. Läheisen kuusen tyvellä on 

erityisen suurikokoinen tyvipahka, hieman kauempana polun varrella olevassa 
koivun rungossa on puolestaan runsaasti kääpiä. 

 

 

Kuusen tyvipahka 

 
Käävät ovat puissa loisivia sieniä. Niiden rihmastot elävät puun sisässä imien 
puun solukoista ravintoa. Kääpämuodostuma on sienen itiöemä, johon kehittyy 

itiöitä. Niistä sieni lisääntyy ja niiden avulla se leviää. Itiöt kehittyvät 
putkimaisten pillien sisäpinnalla. Kääpien itiöiden tuotanto on uskomatonta. On 

laskettu, että keväällä itiöiden kypsyessä yksi kääpä voi tuottaa yli 2 miljardia 
itiötä tunnissa! 

 
Koivulla elää useita kääpälajeja, jotka tehokkaasti kasvaessaan ovat koivun 
pahoja tuholaisia. Tavallisimpia ovat arinakääpä, taulakääpä ja pakurikääpä. 

Käävät lahottavat myös kuollutta puuta.  Pökkelökääpä esiintyykin vain  
kuolleissa koivuissa. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Pahkat ovat puussa tapahtuneen kasvuhäiriön 
aiheuttamia muodostumia. 
   Useimmiten ne ovat pinnaltaan muhkuraisia, ja 
niissä oleva puuaines on erityisen kovaa.  
   Pahkoja kehittyy runsaimmin lehtipuihin, kuusen ja 
männyn pahkat ovat harvinaisempia.  
   Tällä rastilla oleva kuusen tyvipahka on 
poikkeuksellisen suuri.  
   Pahkoista valmistetaan monenlaisia koriste- ja tarve-
esineitä.  

 

Arinakääpä on puumaisen kova, yläpinnaltaan lähes musta ja halkeileva kääpä. Alapinta on 
tummanruskea ja itiöitä tuottavat pillit ovat hyvin pieniä. 
Taulakääpä on myös kova, kaviomainen kääpälaji. Sen pinta on likaisen harmaa ja alapinnan pillikerros on 

ruskea. 

 
 

Tiesitkö että… 
 
Puuaines on sekä sitkeää että kovaa. Sitkeys johtuu vaaleasta pitkäkuituisesta selluloosasta, kovuus 
ruskehtavasta ligniinistä. Kääpäsienet ovat erikoistuneet käyttämään tiettyä ravintoa. Valkolahottajat 
hajottavat puuaineksesta kaikkia osia. Eniten jää jäljelle selluloosaa, joten lahonnut puuaines näyttää 
vaalealta. Ruskolahottajat hajottavat selluloosaa. Siksi lahonnut puunrunko näyttää ruskealta siihen 
jääneen tumman ligniinin takia. Tällainen runko murenee herkästi ja sen ravinteet ovat nopeasti 
kierrätettävissä. Siitä syntyy helposti luonnon lastentarha uusille taimille. Kantokääpä on hyvin yleinen 
ruskolahottaja.    

 



 

 
22. Lehtomainen metsä 

 
Rantapenkan reunaa seuraileva polku kulkee tässä kohden lehtomaisessa 
metsässä. Maaperä on paikoin multamaista ja ravinnerikasta. Kuuset viihtyvät 

rehevässä maaperässä ja kasvavat nopeasti suuriksi. Vaahterakasvusto on 
tiheää. Kenttäkerroksen lajisto koostuu ruohovartisista ja heinistä. Tyypillisiä 

lajeja ovat kielo, oravanmarja, sudenmarja, kurjenpolvi ja konnanmarja. Rinteessä 
kukkivat keväällä linnunherneet. 

Lehtomaisen metsän tyypillisiä lintulajeja ovat punarinta ja mustarastas sekä 
lehtokurppa. Kevätiltoina auringon juuri laskiessa rantametsän yllä voi kuulla ja 

nähdä lehtokurppien erikoista soidinlentoa. Muutaman kerran alueella on tehty 
havaintoja harvinaisesta liito-oravasta.  

 

 
Toivottavasti liito-orava vielä joskus kurkistaa 
 kolostaan Neitsytniemessä (P.K.) 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Suurisilmäinen hopeaturkki – liito-orava 
 

Laji liikkuu eniten hämärän aikaan auringonlaskun ja –
nousun välillä. 
   Pienikokoinen oravan sukulainen liitelee puusta 
puuhun etu- ja takaraajojen välisten ihopoimujen 
avulla.  
   Ravintona ovat kasvien silmut, lehdet ja kukinnot 
sekä toukat ja hyönteiset. Talviravinto koostuu lepän, 
koivun ja haavan hedenorkoista, joita eläin myös 
varastoi puun koloihin ja jopa pihapiirin pönttöihin. 
   Pesä sijaitsee ontossa puussa , lahopökkelössä, 
vanhassa tikankolossa tai oravanpesässä – joskus jopa 
linnunpöntössä.  
   Laji on valitettavasti suuresti taantunut vanhojen 
puiden ja luonnonkolojen hävittyä nykymetsistä. 

 

Hämärän huilisti – mustarastas 
 

Kaunis kantava laulu muodostuu 
huilumaisista säkeistä. 
   Koiras on musta ja keltanokkainen, naaras 
tummanruskean viirukas. 
   Mustarastas hyppelee muiden rastaiden 
tapaan ja hiippailee mielellään pensaiden ja 
aluskasvillisuuden alla etsien toukkia, 
matoja, marjoja ja siemeniä ravinnokseen. 
Pesä on maassa tai pensaassa. 
   Laji on yleinen Etelä- Suomessa ja on 
yleistynyt viimeisinä vuosikym-meninä. 
   Joitakin yksilöitä tavataan talvehti-massa 
asutuskeskusten liepeillä. 

 

 
Koiras on komean keltanokkainen (E.S.) 



 

 

23. Puistometsän elämää. 
 

 Puistometsien kasvi- ja eläinlajisto on omalaatuinen sekoitus alkuperäisistä 
metsälajeista ja ihmisen tuomista kulttuurilajeista. Neitsytniemen kartanon 

puistossa kasvaa tavallisten kuusien, rauduskoivujen, haapojen ja pihlajien 
lisäksi jalokuusia (siperianpihtoja), lehmuksia, tammia, vaahteroita ja jalavia. 
Puusto on harvaa ja puiston yleisilme on valoisa. Aluskasvillisuus on niukkaa. 

Vanhat ja järeärunkoiset puut tuuheine lehvästöineen tarjoavat suojaa ja 
pesintäpaikkoja puistometsiin sopeutuneille lintulajeille. Laajat nurmikot ja 

puiston reunapusikot ovat tärkeitä lintujen ruokailupaikkoja. Tyypillisiä 
puistometsien lajeja ovat harakka, rastaat (musta-, räkätti- ja punakylkirastas), 

peippo, kirjosieppo, leppälintu, viherpeippo, kultarinta, lehtokerttu, mustapääkerttu, 
käenpiika, lehtopöllö sekä tali- ja sinitiainen. Myös harvinainen nokkavarpunen voi 

pesiä puistopuiden latvuksissa. Monet linnuista ovat erinomaisia laulajia, joten 
alkukesällä lintujen puistokonsertti saattaa olla häkellyttävän hienoa kuultavaa.      
Puistossa viihtyviä nisäkäslajeja ovat myyrät, lumikko, rusakko, siili ja orava. 

 

  
Leppälintukoiras on komea nähtävyys (E.S.) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
           Laulava kultarinta   
 

Arka pyrstönväristäjä – leppälintu 

 
Sekä koiras että naaras värisyttävät ruosteenruskeaa 
pyrstöään. 

   Kauniilla koiraalla on myös ruosteenvärinen rinta ja 
musta kurkku. 
    Arkana lintuna leppälintu oleilee oksistossa ja 
syöksyy välillä sieppaamaan hyönteisen lennosta tai 
maasta. 
   Laulua kuuluu puiden latvasta, eniten hämärän 
aikaan, varsinkin ennen auringonnousua.  
   Laji viihtyy monenlaisessa ympäristössä, valoisilla 
mäntykankailla, avoimissa lehtimetsissä, puistoissa 
sekä pihapiirissä. Se pesii koloihin ja pönttöihin. 

 

Päivänajan laulumestari – kultarinta 

 
Yön mestarilaulajat, viita-ja luhtakerttunen sekä satakieli laulavat 
pensastoissa, kultarinta päivällä ja usein korkealla lehvästössä. 
   Laulu on voimakasta, innokasta ja lavertelevaa jatkuen usein 
aamusta iltaan. Aiheet ovat moninaisia, ja lintu nappaa myös muiden 
lintujen äänikuvioita, sillä se on erittäin taidokas matkija. 
   Lajia tavataan vain eteläisen Suomen korkeakasvuisissa lehti-ja 
sekametsissä sekä puistoissa. Se saapuu Suomeen vasta toukokuun 

loppupuolella. 
  



 

Puiston lintulajeja 
 
 

                
Harakka                                         Kirjosieppo                        Nokkavarpunen                        Viherpeippo ja pikkuvarpunen 

 
Puiston sieniä – yksittäin, ryhminä, kehinä 
 

 
Punakärpässieni 

 

 
 

     
Suomumustesieni                                       Harmaamustesieni 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Puistoissa ja puistometsissä on valoisia ja lämpimiä 
kasvupaikkoja sienille. 

Monet sienet ovat karikkeen lahottajia, mutta joukosta löytyy 

myös sienijuuren avulla eri puulajien kanssa yhteiselämää 
viettäviä lajeja. Valtaosa sienirihmastoista on monivuotisia, 

jopa hyvinkin vanhoja. Esimerkiksi tammen juurisienet 

saattavat saavuttaa satojen vuosien iän.  Puistoalueilta voi 
löytyä harvinaisiakin sieniä, jotka elävät symbioosissa jonkin 

paikalle tuodun  puulajin tai koristepensaan kanssa. 
Puistonurmikoiden leikkuu, kastelu tai kalkitus saattavat 
myös edistää joidenkin sienilajien kasvua.  

 

 
Mustesienet kasvavat 
tiiviinä tuppaina 
nurmikoilla. Valkoiset heltat 
tummuvat pian ja muuttuvat 
”musteeksi”. 
Suomumustesientä voidaan 
valmistaa ateriaksi vaikkapa 
paistamalla ilman 
esikäsittelyä. 
Harmaamustesieni ei sovi 
alkoholin kanssa nautit-
tavaksi, koska sisältää 
kopriinia, joka alkoholin 

kanssa aiheuttaa pahoin-
vointia. 

 

Kultasieni (kultakehnäsieni) on kookas ja tukeva. 
Se on nuorena ihan hyvä ruokasieni, mutta 
vanhempana lievästi myrkyllinen siihen syntyneen 
sinihapon takia. Siis kelpaamaton!   
 

Reitti muuttunut! Rastit 24 ja 25 on 
poistettu! 



26. Rantametsä – satakielen laulupaikka 

 
Neitsytniemen kartanon rantametsä on sekoitus puistopuista ja tavallisista 

metsälajeista. Rehevässä rinnemaassa metsä on monilajista ja puut ovat suuria 
ja tuuheaoksaisia. Rantaviivalla viihtyvät valkosalavat ja tervalepät, hieman 
kauempana rauduskoivut, vaahterat, raidat ja tuomet. Ylempänä puiston 

reunoilla kasvaa lehmuksia, tammia ja jalokuusia tavallisten kuusten ja koivujen 
lisäksi. 
Rantapolun varrella soi alkukesällä satakielen soitto. Tuuheat rantapuut ja tiheä pensaikko sen 

alla ovat mestarilaulajan mieleen. Laulua riittää kesäkuun puoliväliin. Sitten laulu hiipuu ja 
lopulta lakkaa. Joko koiras on luopunut toivosta, tai sitten pesintä on onnistuneesti alkanut ja 

koiraan aika kuluu naaraan ja poikasten ruokkimisessa.  

 

 
Kun tuomet tuoksuvat ja satakielet laulavat on kesä parhaimmillaan 

 
 

 
 

 
 
 

 
27. Kulttuurikasveja  

  
 

Kulttuurikasvit hyötyvät ihmisen toiminnasta ja ne ovat siirtyneet asutuksen 
myötä uusille kasvupaikoille usein jo kauan sitten ihmisen mukana. Tosin myös 

nykypäivänä kasvit leviävät uusien teiden, varastoalueiden, ratapihojen ja 
rakentamisen myötä. Monet kulttuurikasvit ovat typen suosijoita. Siten ne ovat 
hyötyneet karjanhoidosta, laiduntamisesta, lannoitteista, tunkioista ja 

kompostoinnista. Siksi monet vanhat pihapiirit, kartanomaisemat, navettojen 
seudut ja puistot ovat kulttuurikasvien elinalaa. Ilmansaasteet ja sitä kautta 

tapahtuva typpilaskeuma edistävät nykyisin monien kasvien levittäytymistä 
uusille sijoille.     

 

Laulutaituri kesäyössä – satakieli 

 
Vaatimattoman harmahtava satakieli on 
tullut kuuluisaksi monivivahteisesta lau-
lustaan. Laulu on voimakasta, ja siinä on 
huilumaisia viheltäviä ääniä, monenlaisia 
näppäilyjä ja aina välillä terävää rätinää. 
Aiheet vaihtelevat taiturimaisesti.  
   Satakieli asustaa ja laulaa tiheissä paju-, 
leppä- ja tuomipöheiköissä. Pesä on alus-
kasvillisuuden kätkössä.  
   Vuoksen varsien tiheissä rantametsissä 
satakieli on hyvin yleinen.  Laji on run-
sastunut ja levinnyt Kaakkois-Suomesta 
länteen ja luoteeseen päin. 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

        
Takiainen talvella. Niiden siemenet ovat monien muiden talventörröttäjien                                 Värikäs tikli siemenaterialla 
tapaan tärkeätä ravintoa urpiaisille, tikleille, hempoille ym. siemensyöjille 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tarrautuva takiainen 

 
Seittitakiaisen  pallomaiset mykeröt tarraavat kiinni 
seitin ja koukkupäisten karvojen avulla.  
   Siemenet ovat suuria eivätkä pysty lentämään 
lyhyiden haiventensa varassa.  
   Suurikokoiset takiaiset jäävät talventörröttäjinä 
pystyyn ja varsinkin  tiklit  syövät niiden siemeniä. 
   Takiaisia on käytetty rohtona reuman, kihdin, 
keripukin ja paiseitten hoitoon. 

 

Kirpeän raikas piparjuuri 

 
Laji on puutarhakarkulainen, jota tavataan 
vanhan asutuksen liepeiltä. 
   Kasvi on ristikukkainen. Kukat ovat valkeat.  
   Lehdet ovat suuret ja päältä kiiltävät.  
   Pitkä paksu pääjuuri sisältää haihtuvaa 
sinappiöljyä (kirveltää silmiä). Sitä käytetään 
raakana ja raastettuna mausteeksi liha- ja 
kalaruokiin. Sinappiöljyllä on bakteereita ja 
homeita tappava vaikutus. Piparjuuri sisältää 
runsaasti C-vitamiinia.   
 

 

Korsilla keikkuja – koreavärinen tikli 
 

Tiklillä on suomalaisille linnuille harvinainen punainen ”naama” ja keltainen pitkittäisjuova siivissä. 
Laji suosii kulttuuriympäristöjä, joissa on vaihtelevasti puistoja, ratapihoja, kesantopeltoja, pientareita yms. 
Tikli on ravintospesialisti, jonka talvista mieliravintoa ovat takiaisten, ohdakkeiden ja pujojen siemenet. 
Pesä on korkealla lehtipuun tai männyn latvustossa, josta sitä on vaikea havaita. 
 
 
 
 



 

28. Neitsytniemen lahdelma 
 

    
Neitsytniemi vastarannalta nähtynä                                                            Telkkäemo poikasineen rannan suojassa       
 

 

Poikkea rantaan – havainnoi rantakasveja ja rannan lintuja! 
 
Neitsytniemen ja Virasojan suun väliin jää matala Vuoksen lahdelma, jossa veden 

virtaus on heikkoa. Tiheä rantapuusto suojaa vesialuetta, vesilinnut saavat oleilla 
rauhassa alueella. Matala ja ravinteikas lahti on kesällä puolisukeltajasorsien, 

sinisorsien, haapanoiden ja kanadanhanhien sekä koskeloiden suosiossa. 
Keväällä poukamassa telkkä- ja tukkasotkakoiraat käyvät soidinkamppailujaan. 

Myöhemmin kesällä nämä kokosukeltajasorsat ruokailevat mieluummin 
kauempana ja syvemmillä Vuoksen vesillä.  
    

Rantavyöhykkeen kasvillisuus on tällä kohtaa rehevää ja monilajista. Veden ylle 
kaartuvien valkosalavien ja muiden rantapuiden välissä kukkivat keväällä 

rentukat ja vehkat, myöhemmin kesällä kurjenmiekat, ranta-alpit, rantakukat ja 
kurjenjalat. Loppukesällä rantaviivan tuntumassa rehottaa komea putkikasvi, 

myrkkykeiso. 
 

            
Varhaiskevään rentukat                      Rantakukka                  Myrkkykeison avattu juurakko                  Ranta-alpi   

 

 

 

 

 

 

 

Tiesitkö että… 
 
Suomen luonnossa on useita myrkyllisiä kasveja. Myrkkykeison kikutoksiini, suovehkan aroiini, näsiän 

metseriini ja kielon konvallatoksiini ovat voimakkaita myrkkyjä, jotka vaikuttavat hermoston ja sydämen 
toimintaan. Kyseisten kasvien kaikki osat ovat myrkylliä ja siten vältettäviä. Jo ihokosketuksen 
välttäminen on suotavaa. Myrkyllisiä ovat myös koiranheisin, konnanmarjan, kuusamien, paatsaman, 
sudenmarjan ja kalliokielon marjat. Kasveille myrkyistä on hyötyä, koska hyönteisten toukat eivätkä 
nisäkkäät syö myrkyllisiä kasvinosia.  Sen sijaan lintuihin myrkyt eivät vaikuta ja syömällä marjoja ne 
levittävät kasvia paikasta toiseen.      

 



29. Virasoja. 

 

 
 

Virasojan rantoja reunustava tiheä ja hoitamaton pöheikkö tarjoaa oivallisen 
suojan monelle lintulajille. Pystyyn kuolleet lepät ja vanhat koivut tarjoavat 
pesäpaikkoja pökkelöpesijöille, muun muassa kirjosiepoille, tali- ja sinitiaisille. 

Aluskasvillisuuden kätköissä pesivät loistavat laulutaiturit satakieli ja 
viitakerttunen, joita voi parhaiten kuulla alkukesän lämpiminä iltoina.  
 

 

Ulpukka kukkii keskikesällä 

 

Vipinää vedessä ja vedenpinnan alla 
 

Vähävetisessä ja hitaasti virtaavassa Virasojassa on 
paikoin runsaasti pohjakasveja ja vesihyönteisiä.  
   Surviaissääskien ja päivänkorentojen toukat ovat 
pikkukalojen ja vesilintujen ravintoa.  
   Keväällä ojassa ruokailevia lajeja ovat sinisorsa, 
telkkä, tukkasotka ja tukkakoskelo.  

    Kesällä lähes umpeen kasvava uoma tarjoaa hyvän 
suojan sorsa- ja sotkapoikueille.  
 

 



30. Istutuskoivikko 

 
 

 
Rauduskoivuja ja kuloutuvaa  syysheinää 

 
 

 
 

 
 
 

 

31. Ortodoksinen kirkko 
 

                                                                                                               

 
Kirkonmäki on arvokas osa Vuoksen maisemaa 

 
 

 

 

Pelkät puut eivät tee metsää!  
 
Tämän istutuskoivikon puut ovat rauduskoivuja. Ne on 

istutettu entiselle peltomaalle, jossa ne kasvavat hyvin ja 
nopeasti suurikokoisiksi puiksi. Syntyvä puupelto ei 
kuitenkaan ole aitoa metsää, sillä aluskasvillisuus on 
erilaista. Metsälle tyypillisten varpu- ja ruohokasvien 
tilalla kasvaa pihapiirin, peltojen ja pientareiden 
kulttuurikasveja, kuten koiranheiniä, juolavehniä, nokkosia 
ja takiaisia.  
Istutuskoivikosta varttuu kuitenkin vähitellen kaunis 
puistometsä ja tarpeellinen suoja asutuksen ja vilkkaan 
liikenneväylän välille. 

 

Pyhälle Nikolaokselle omistettu kirkko on 
rakennettu vuonna 1956. Kirkko valmistui alun 
perin rukoushuoneeksi, tsasounaksi, joka 
myöhemmin  vihittiin varsinaisesti kirkoksi. 
 
 Pyhäkköä on laajennettu  vuonna 1994 
rakentamalla siihen sivuosat. Nykyisessä 
asussaan se on muodoltaan perinteinen 
ristikirkko, jonka länsipääty kellotorneineen on 
Vuokselle päin. 
 
Kirkon sakraaliesineistö on arvokas kokonaisuus, 
jonka vanhimmat esineet ovat peräisin 1700-
luvulta. Pieni kirkko sijoittuu Sienimäen 
kumpareelle, ja yhdessä seurakuntatalon kanssa 
se muodostaa perinteisen maisemallisen 
kirkonmäen.  
   Kirkon vierellä on Imatran vanhin rakennus – 
pappilaksi kunnostettu Sienimäen kartano, joka 
on rakennettu nykyiselle paikalleen 1850-luvulla. 

 



Vedenpyhityspuisto 
 

 

Näkymä yli Vedenpyhityspuiston ja Vuoksen uoman on eräs Imatran kauneimpia 

 

 

 

 

32. Kedonhoitoalue 

 
Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistyksen aloitteesta tälle piennaralueelle on 
perustettu kedonhoitoalue. Pyörätien ja ajotien väliin jäävää  kaistaa pidetään 

avoimena poistamalla liiallista kasvimassaa niittämällä ja haravoimalla. Korkeat 
heinälajit uhkaavat muutoin tukahduttaa heikommat niittyjen kukkakasvit. Vain 

hoitotoimin kaunis kesäniitty säilyy. Tyypillisiä kuivien niittyjen eli ketojen lajeja 
ovat ketoneilikka, kissankello, matarat, peurankello, hiirenvirna, niittynätkelmä, 

siankärsämö, ahomansikka, ketokaunokki sekä heinälajeista niittypuntarpää ja 
tuoksusimake.  

 

                  
 Niittynätkelmä ja harakankello                                         Kissankello ja matarat                            Mäkitervakko 

 

 
 

 

Kirkonmäki liittyy läheisesti 
Vuoksen maisemaan  
Vedenpyhityspuiston 

kautta. Puisto on perustettu 
vuonna 1998.  
   Sen kautta avautuu yhteys 
rantaan, jossa toimitetaan 
tiettyinä ortodoksisen kirkon 
juhlapäivinä veden 
siunaaminen.  
   Vedenpyhitys merkitsee 
siunauksen tuomista luoma-
kunnan keskuuteen ja on 
näin kirkon ekologinen 
kannanotto luonnon 
puolesta. 
                          (T.T.) 

 



Kukkaniityt ovat monille pikkuperhosille ja päiväperhosille tärkeitä. Tällä 

niittyalueella lentelee alkukesällä lanttuperhosia, auroraperhosia ja 
sitruunaperhosia, keskikesällä niitty- ja hopeasinisiipiä ja hopeatäpläperhosia, 

loppukesällä lauhahiipijöitä sekä nokkosperhosia. 
 

 

 

       
Ketoneilikka   Lauhahiipijä                                              Niittysinisiipi 

 

 

 

 

 

 

 

33. Ahkerasti aina - kekomuurahaiset 
  

Kekomuurahaiset elävät  monivuotisissa yhteiskunnissa, joihin kuuluu 
kolmenlaisia yksilöitä. Valtajoukko  on siivettömiä työmuurahaisia, joita  suurissa 

pesissä saattaa olla puoli miljoonaa. Kuningattaret ovat munivia naaraita, jotka 
voivat saavuttaa 20 vuoden iän. Lisäksi pesässä on koiraita. Pesärakennelma on 

suuritöinen ja laaja. Yhdyskuntaan voi kuulua useita kymmeniä pesiä, joita polut 
yhdistävät. Polut johtavat myös puihin, sillä työläiset käyvät keräämässä kirvojen 

sokeripitoista eritettä, mesikastetta. Muurahaiset eivät pure saalistaan; pyydetyt 
hyönteiset imetään kuiviin. Talvella muurahaiset ovat horrostilassa keon 

alapuolisessa maahan rakennetussa labyrinttiosastossa, mutta heräävät varhain 
keväällä ja siirtyvät lämmittelemään keon päälle etelärinteelle. Muurahaispesän 
herääminen on varma kevään merkki! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Suomessa tavataan 47 muurahaislajia.  
   Kekomuurahaisilla on myrkkyrauhanen, 
mutta niiltä puuttuu myrkkypistin.  
   Yhteiskunnassa työnjako on kehittynyt 
pitkälle. Työmuurahaisissa on ravintoa 
hakevia, pesää rakentavia, toukkia hoitavia ja 
pesää puolustavia ryhmiä.  
   Muurahaiset lypsävät kirvoja sivellen niitä 
tuntosarvillaan. Lypsetyt kirvat erittävät 
enemmän mesikastetta, koska ne imevät 2-3 
kertaa tehokkaammin kasvinesteitä 
verrattuna tavallisiin kirvoihin. 

 

 
 

 



34. Sienimäen lehto 

 
Sienimäen länsirinne on kivikkoisuudestaan huolimatta paikoin ravinteikas ja 

multava, joten kasvillisuus on kehittynyt lähes lehtomaisen reheväksi.  
Pihlajat ovat järeärunkoisia ja paksuoksaisia. Tuomet ja vaahterat kasvavat 
tiheässä muodostaen metsään yhtenäisen lehväverhon. 

 Kenttäkerroksessa kukkivat kesäkuussa metsäkurjenpolvi, kyläkellukka sekä 
aukkopaikoissa kaunislehtinen aholeinikki. 

Alueella pesii runsaasti rastaita. Räkättirastaiden löyhä yhdyskunta suosii 
pesäpaikkoinaan haaraisia pihlajia ja tuomia. Yksittäin pesivät punakylkirastas 

ja mustarastas  rakentavat pesänsä useimmiten maahan. Näiden lisäksi 
pesimälajistoon kuuluvat peippo ja pajulintu. 
 

 

Mustatäplähiipijäkoiras kurjenpolven kukalla 

 
35. Lehtikuusikko 

 
Lehtikuuset (Larix) ovat kesävihantia pihkaisia havupuita. Runko on nuorena 

sileä, mutta muuttuu vanhemmiten syväuurteisen rosokaarnaiseksi. Suomessa 
tavattavat lehtikuuset ovat alun perin istutettuja, mutta monet niistä kasvavat 

nykyään viljelykarkulaisina. Lehtikuusten puuaines on sitkeää ja heikosti 
lahoavaa. Pitkä- ja suorarunkoisia puita on käytetty aikoinaan muun muassa 

laivojen mastoiksi. Kaunis punertava puuaines soveltuu paneleiksi ja 
lahonkestävyytensä vuoksi ulkorakenteisiin ja laitureiksi. 
Lajeja ja niiden risteymiä tunnetaan meiltä kymmenkunta. Tavallisimpia ovat 

siperianlehtikuusi ja euroopanlehtikuusi. 
 
 

 
 

 
 

Mustatäplähiipijä 
 
Mustatäplähiipijä lentelee rehevien metsien 
aukkopaikoissa ja polkujen varsilla  alkukesällä.  
    Oranssinkeltainen koiras istuskelee kukilla ja kasvien 
lehdillä vartioiden reviiriään.  
   Häirittynä se singahtaa nopeasti lentoon kadoten 
polunmutkan taakse. Pian se kuitenkin palaa takaisin 
vartiopaikalleen. 
 

Siperian lehtikuusi (Larix sibirica) 
 
Laji on nimensä mukaisesti kotoisin Uralin takaa Siperiasta, jossa se 
muodostaa laajoja metsiä tundran ja taigan rajalla. Puu kasvaa 20-30 metriä 
korkeaksi, latvus on kapeahkon kartiomainen ja harvaoksainen. Sienimäen 

niin kuin useimmat muutkin Imatran alueen lehtikuuset ovat 
siperianlehtikuusia. 
 

 



 

Lehtikuusen seuralaisia 
  
 

 

Nuorena lehtikuusentatit ovat kauniin keltaisia 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

36. Pensaikko- ja niittyalue 
 
Puoliavoimet niitty- ja pensaikkoalueet ovat tärkeitä elinympäristöjä monille 

lintu- ja hyönteislajeille. Avoimuus merkitsee valoa ja lämpöä, pensaat tarjoavat 
suojaa ja pesäpaikkoja. Sienimäen rinteen pensaikko muodostuu villiintyneistä 

ruusuista, kirsikoista, orapihlajista, angervoista ym. puutarhalajeista sekä 
tuomista ja seljoista.  
 

Pensaissa ja reunustan lehtipuissa viihtyviä lajeja ovat satakieli, lehtokerttu, 
pensaskerttu, punavarpunen, pikkulepinkäinen ja viitakerttunen. Vakituisia 

pesijöitä ovat pensaskerttu ja punavarpunen.    
 

 

 

Lehtikuusentatti 
 
Monien puiden ja sienten välillä vallitsee symbionttinen 
suhde: kumpikin osapuoli hyötyy toisistaan. 
Lehtikuusentatti on riippuvainen lehtikuusista, joiden 
juurista se saa tarvitsemiaan yhteyttämistuotteita. Se ei 
kuitenkaan ole loinen, sillä lehtikuuset puolestaan 
hyödyntävät sienten rihmastoja tehostaakseen veden 
hankintaansa.  
Kaunis lehtikuusentatti on monen muun tattilajin tavoin 

syötävä sienilaji, muttei kuitenkaan herkkutatin veroinen. 
 

Lehtikuusimittari (Eupithecia lariciata) 
 
Lehtikuusilla elävä pienikokoinen ja 
huomaamaton mittariperhonen lentelee 
lehtikuusimetsissä kesäkuun puolivälistä 
heinäkuun alkupuolelle. Mittareille ominaiseen 
tapaan se lähtee liikkeelle vasta illalla auringon 
painuessa metsänreunan taakse. Perhosen 
toukka elää yksinomaan lehtikuusella.   

 

 

Pienen lehtikuusimittarin 
siivenkärkiväli on alle kaksi 
senttiä 



 

 

 

37. Puistopuut ja -pensaat 
 
Tällä puistomaisella rinteellä on takanaan pitkä historia. Paikalla on aikanaan 

sijainnut kuuluisa Siitolan kestikievari, joka mainitaan ensi kerran jo 1600-
luvulla. Kestikievari liittyi lähellä olleeseen Vuoksen ylityspaikkaan, joka on 

vieläkin vanhempaa perua. Kestikievari ruokki ja majoitti joen ylittäjiä, 
matkailupalveluita ei siihen aikaan ollut kovin tiheässä.   
Nykyään jo pahoin villiytyneessä puistometsässä kasvaa monia komeita 

puuyksilöitä. Vanhimmat niistä on istutettu 1800-luvun loppupuolella.  
Kauniit sileärunkoiset kuuset ovat jalokuusia, siperianpihtoja. Niiden ympärillä 

kasvaa lehmuksia, jalavia ja vaahteroita. 
Ryteiköksi villiytyneessä pensaskerroksessa kasvaa ruusuja, rusokuusamia, 

sireenejä, kirsikoita ja lumimarjapensaita.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsälehmus – niinipuu 
 
Metsälehmusta tavataan luonnonvaraisena vain Etelä-Suomesta parhailta mailta useimmiten 

kallionaluslehdoista. Se voi kasvaa 30 metriä korkeaksi jättipuuksi. Valitettavasti upeimmat 

lehdot on aikojen kuluessa otettu viljelyyn, ja lehmukset ovat hakkuissa ja metsänuudistuksessa 
hävinneet. Jäljellä on vain pieniä lehmusryhmiä siellä täällä, jotka ovat syntyneet kaadettujen 

puiden juurivesoista ja ovat usein huonoja  lisääntymään. Lisääntymistä on vaikeuttanut myös 

maaperän happamoituminen ja kuusten istuttaminen entisille lehtomaille.  Aikoinaan lehmuksia 
kaadettiin myös varren niinisyiden takia. Lehmus oli tärkeä hyötykasvi, koska kestävästä niinestä 

tehtiin köysiä, kalanpyydyksiä, mattoja ja sidontatöitä.  - Metsälehmus kukkii vasta heinäkuun 

lopussa tai elokuun alussa. Kellanvaaleissa ja tuoksuvissa kukissa on paljon mettä. Lehmukset 

ovat hyviä mehiläiskasveja.     

 

 

Jalopuu – vuorijalava 
 

Luonnonvaraiset jalavat ovat rauhoitettuja ja niitä 

löytyy harvinaisina  runsasravinteisilta mailta 
kallionaluslehdoista tai puronvarsilta. Istutettuna 

vuorijalavia kasvaa puistoissa ja kartanoiden pihoilla 

Etelä- Suomessa. 
   Puu voi kasvaa 25 metriä korkeaksi.  

Lehdet ovat päältä karheita. Lehtiruoti on lyhyt ja 

lehtilapa tyvestään epämukainen. Lehtisuonet näkyvät 

selkeästi. Lehtien syysväri on kauniin kullankeltainen.  
   Puu kukkii toukokuussa lehdettömänä. Hedelmissä 

on paperimaisen ohuet reunukset, jotka lennättävät 

pähkylöitä tuulessa.  
   Kynäjalava on sekä luonnonvaraisena että 

puistopuuna vielä harvinaisempi kuin vuorijalava. 

Sillä on voimakkaan toispuoleiset ja sileät lehdet. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Omenatarha – vuosituhannen puisto 

 
Nykyisin Sienimäen rantapuistossa on erikoinen omenapuutarha. Imatran 
kaupungin ja eräiden yritysten kustantamana  alueelle istutettiin kaikille vuonna 

2000 syntyneille uuden vuosituhannen imatralaisvauvoille omat nimikkopuut. 
Alue on jaettu kuukausien mukaisesti 12 lohkoon. Kuhunkin lohkoon istutettiin 

sille kuukaudelle nimettyä omenalajiketta vauvojen lukumäärää vastaava määrä. 
Kaikkiaan puistossa on 255 omenapuuta. 

 
 
39. Vanha lauttapaikka - Vuoksen historiaa keskiajalta saakka  

 
Vuoksen koskisuudesta johtuen virran ylittäminen oli hankalaa, lähes 
mahdotonta. Mansikkakosken yläpuolella oli ainoa mahdollinen joenylityspaikka 

Vuoksen yläjuoksulla. Kohta nimettiin Mäenpäänkoskeksi ranta-asukkaan 
mukaan. Sittemmin se ristittiin Mansikkakoskeksi uuden asukkaan mukaan, ja 

koko aluetta alettiin kutsua Mansikkalaksi. 
 Seisoessaan tällä paikalla nykyajan ihmisen on vaikea kuvitella millaisen 

ponnistelun Vuoksen ylitys aikanaan vaati. Koskijaksojen välilläkin virta oli 
vuolas ja villi. Lautturin työ oli vaativa ja vastuullinen, soutaja oli palkkansa 

ansainnut. Nyt kesytetyn virran yli on helppo harpata. Voi valita sillan mielensä 
mukaisesti.    

 
40. Vuoksen sillat 
 

Polku ylittää Vuoksen Mansikkalan maantie- ja rautatiesiltaa pitkin, joka on yksi 
Vuoksen viidestä sillasta. Silta on valmistunut vuonna 1933. Viereinen korkea 
moottoritiesilta on rakennettu vuosina 1971-73, ja se palvelee valtatie n:ro 6:n 

liikennettä. 

                                             .  .  .  .  . 
 

Tainion luontopolku päättyy lähtökohtaansa Mansikkalaan. 
Toivottavasti reitti antoi sinulle virikkeitä ja luontoelämyksiä.  

Muhkurarunko puistolehmus 
 

Puistolehmus kasvaa 10-20 metriä 

korkeaksi lehteväksi puuksi. 

   Runko on oudon muhkurainen. 

Puu sietää leikkaamista. Katkaistuja 
puita voidaan kuljettaa kasvupaikalta 

toiselle tarvittaessa. 

   Pahkuroissa on runsaasti 
jälkisilmuja, joista kehittyy uusia 

oksia.    

  

 

 



 
 

 

Imatran luontopolkuverkosto 
 

 

Vuoksen luontopolut ovat osa Imatran luontopolkuverkostoa. Polut on 
suunniteltu siten, että niiden puitteissa tulevat esille Imatran 
luonnon tärkeimmät piirteet. Vuoksen varsia kiertää neljä eri 
polkureittiä, joista kustakin on oma esitteensä. Näiden lisäksi 
kaupungin pohjoispäässä on Vuoksenniskan metsäpolku sekä 

Saimaan rantaluontoa esittelevät Kylpylän luontopolku, 
Lammassaaren luontopolku sekä Risuniemen polku. Kaikista poluista 
ja polkuesitteistä saa tietoa Imatran seudun ympäristötoimesta.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mellonlahden polku   Muinaisuoman polku  Vuoksen polku                           Tainion polku 
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