Varjoa ja valoa, kasvun ihmettä ja vauhdin riemua! Kun kurkistaa
puuhun pintaa syvemmältä, löytää mäihän, jälsikerroksen, joka saa
aikaan kasvua. Tämä monitoiminnallinen puisto on tarkoitettu
kaikille imatralaisille ja myös lisäämään Ukonniemen alueen
vetovoimaisuutta entisestään. Tässä puistossa jokaisella kävi mäihä!

TOIMINNOT
Mäihässä riittää vilskettä vuoden ympäri ja kaikille aisteille. Puu toistuu alueella niin materiaalivalinnoissa,
muodoissa kuin toiminnoissakin. Toiminnot on mietitty niin, että aluetta voi rakentaa ja kehittää pala palalta. Eri
käyttäjäryhmät ja esteettömyys on otettu huomioon kattavasti. Puisto houkuttelee käyttäjiä luontaiseen
liikuntaan.
Aukio ja kahvio
Puiston pääsisäänkäynnin yhteyteen on suunniteltu alueelle oman leimansa antavan kahvila-, wc- ja
saunarakennus, joka sisältää myös tilat pienelle näyttelylle ja opetukselle. Rakennus toimii koko Ukonniemen
alueen tukipisteenä ja lisää merkittävästi alueen palveluja ja viihtyisyyttä. Aukiota koristaa taideteoksen lailla
Imatra-kuvio, jonka kuohuista nousee korotetut istutusalueet ja pöytäryhmät.
Ensilumen pulkkamäki
Kahvilarakennuksen katolta alkaa ensilumen pulkkamäki, joka avataan samaan aikaan ensilumenladun kanssa.
Mäen reunassa aita aaltoilee kuin Saimaa lähellä. Kesäisin katolla voi ihastella monimuotoista niittyä.
Lumilinnoja ja luistelua auringossa
Auringon muotoinen hiekkakenttä ja sitä ympäröivä kantava nurmialue tarjoavat monipuoliset puitteet
vapaaseen pelailuun, puistopiknikille, ryhmäliikunnalle tai vaikkapa isommalle konsertillekin. Alueella olevat
salkopallot innostavat pelailuun. Talvisin kenttä jäädytetään ja luistelubaana voidaan jatkaa reitiksi kahviolta
puuympyrälle asti. Jäällä pyörii myös napakelkka hurjapäille.
Erikoispuukukkula
Arboretumilla kunnioitetaan alueen historiaa suomalaisten metsäpuiden taimitarhana tuomalla esiin niiden
erikoismuotoja. Puukukkulalla esitellään myös eri ikäisiä taimia, joita esimerkiksi koululuokat pääsevät
istuttamaan. Puista ja taimien kasvusta saa lisätietoa koodilla sekä alueen historiaa esittelevästä taulusta, jonka
viereen taimitarhan muistomerkki myös siirretään. Montako koodia saat kerättyä puhelimellasi? Täällä on
mukava viettää vaikka koulupäivä!
Puutornit ja riippusilta
Elävien puiden lisäksi puistoon rakennetaan ”puita” antamaan heti varjoa vielä paljaalle ja avoimelle tilalle.
Kahden suurimman köynnöspuutornin yhdistää riippusilta rohkeimmille. Yhdessä ensilumen pulkkamäen kanssa
nämä puut muodostavat alueelle omaleimaisen identiteetin ja hienon maamerkin.
Leikkimäihä
Suuri leikkialue on koko puiston sydän pääreitin keskellä. Alue muodostuu isompien lasten, pienempien lasten,
interaktiivisen leikin, maaliukujen sekä vapaan leikin alueista. Välineet innostavat myös aikuiset, mummit ja
kummit mukaan leikkiin. Vierestä pääsee suoraan seikkailumetsäpolulle, joka toteutetaan luonnonläheisesti
yksinkertaisilla materiaaleilla kannustaen omaehtoiseen leikkiin ja temppuiluun luonnossa. Leikkimäihän vieressä
on metsäisempi alue eväshetkille laavun ja grillien ääressä, joka on mitoitettu 30-50 henkilölle.
Koiramäihä
Puiston eteläisen sisäänkäynnin vierestä pääsee puikahtamaan koiramäihään, jossa on metsäistä ja avointa
maastoa aidattuna pienille sekä isoille koirille. Aitausten vierestä lähtee myös maastoinen, kapea koirapolku,
jossa on karvakaveriemme mukava tutkailla ympäristöä.
Vauhtimäihä
Vauhtimäihässä pääsee temppuilemaan ja haastamaan itseään kunnollisessa skeittiparkissa, parkour-välineillä
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ja eri kokoisilla maatrampoliineilla. Vieressä ovat myös aidatut minipeliareenat, joissa testata heittokättä tai
potkutarkkuutta. Pelivälineitä myös jättilautapeleihin voi lainata kahvilasta.
Kuntomäihä
Tartanin keskeltä löytyy sopivaa kuntoilulaitetta jokaiselle tasosta riippumatta – myös esteettömänä. Uskallatko
testata vauhtisi 60 metrillä? Tänne on hyvä kipaista myös huippu-urheilijan verryttelylenkillään.
Mielimäihä
Mielimäihässä kaikki aistit herkistyvät ja tunnelma on kuin satumaisista Piet Oudolfin puutarhoista. Tänne voi
tulla rauhoittumaan vaikka hautausmaakäynnin yhteydessä. Talvella huurteen peittämät heinäistutukset auttavat
kenties myös urheilijaa mielenhallinnassa. Mielimäihän läpi pääsee myös pyörätuolilla ja reitin varrelle on
suunniteltu tasapainoiluvälineitä ja matalaäänisiä soittimia.
VALAISTUS
Alueen valaistuksessa hyödynnetään älykkäitä ratkaisuja, jotka ovat ekologisia ja vähentävät turhaa
valosaastetta. Asfaltoitu pääreitti on kauttaaltaan valaistu liiketunnistimilla toimivilla valaisimilla niin, että valot
voimistuvat sitä mukaa kun valaisinta lähestyy ja pysyvät muuten himmeinä. Valaistusta voi muuttaa myös eri
vuodenaikoina ajastimilla. Kuntomäihä, vauhtimäihä, leikkimäihä, koiramäihä ja aurinkokenttä aluevalaistaan
interaktiivisesti niin, että käyttäjä voi itse sytyttää valot. Tietyn ajan päästä valot alkavat himmentyä, jolloin
käyttäjä voi sytyttää valot uudelleen. Lisäksi katospuut valaisevat osan toiminnallisista alueista epäsuorasti.
Taidevalaistus
Sisääntuloaukion puut ja taideteos sekä itäosan puuympyrä valaistaan epäsuorasti alhaalta päin.
Mielimäihässä on muutama pollarivalaisin, jotka toimivat myös interaktiivisesti kytkimellä. Puutornien oksien
kärjissä on pienet tuikkivat valot, jotka sytytetään ensilumen pulkkamäen avajaisiltana. Seikkailumetsäpolulle
voi uskaltautua myös pimeän aikaan taskulampun kanssa, sillä reitti on ”valaistu” heijastimin.
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