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Vuorenpeikontie

Roihuvuoren Rio, 
Roihuvuorentie 9

Roihuvuoren puulajisuunnistus on jaettu neljään reittiin, 
jotka on merkitty karttaan eri väreillä. Fuksianpunainen
reitti (n. 300 m) on aloittelijaystävällisin, violetti (n. 500 
m) hieman vaativampi, turkoosi (n. 500 m) ja 
kirkkaanpunainen (n. 1 km) reitti ovat haastavimmat. 
Kaikilla reiteillä liikutaan pääosin ulkoiluteillä, muutama 
lyhyt poikkeama pienemmille poluille tai maastoon 
tehdään rasteilla T, A, O, H ja E.

Kulje niin monta eri väristä reittiä kuin haluat, voit valita 
ne missä järjestyksessä tahansa. Myös kunkin reitin rastit 
(samanväriset ympyrät kartassa) voit kiertää 
haluamassasi järjestyksessä.

Etsi ympyrällä merkittyä paikkaa vastaava kuva (etsitty 
puu sijaitsee ympyrän keskipisteessä) ja merkitse 
ympyrää vastaava kirjain kuvan kohdalle. Kunkin reitin 
kirjaimet muodostavat sanan kuvasarjan alle.

Kuvien yhteydessä on tieto esiteltävästä puulajista, 
mahdollisesti myös paikan tunnistamista helpottavia 
vinkkejä ja lisätietoa. Valokuvat on otettu toukokuun 
2020 alussa ennen lehtien puhkeamista puihin, joten 
lehtipuut ja maasto puiden ympärillä  voi näyttää 
vuodenajasta riippuen  varsin erilaiselta.

yhteyshenkilö: Hanna Vehkamäki hanna.vehkamaki@iki.fi



Fuksianpunainen reitti (8 kohdetta) 

Marjakuusi 

’

Violetti reitti (8 kohdetta) 

Kuusi Kataja 

Pajun 
ympäröimä 
mäntykelo 

Rusokirsikka
- Roihuvuoren 

kirsikkapuiston 
valtalaji Raita Mänty Rauduskoivu

Kuusi 

Pähkinäpensas
- vino ja 
kaksirunkoinen

Terttuselja 
- liuskekivisirpale-
kasan päällä 

Kuusi ja
hieskoivu 
limittäin Vaahtera

Raita 
- rungon kappale ja 
kanto

Raita
- kaatunut, 

jatkaa 
kasvuaan Lehtikuusi

kirjain:

kirjain:
kivi ja 
kanto



Turkoosi reitti (7 kohdetta) 
Tuomi

- kasvaa liuskekivikasan 
päällä 

Tammi 

Kataja
Rauduskoivu 
- osittain palanut

Mänty 
- kaksi latvaa Pihlaja Harmaaleppä

Kirkkaanpunainen reitti (9 kohdetta) 

Kaksi
hieskoivua

Lahoava
rauduskoivu 

- kääpiä rungolla

Kataja
- männynoksan 
rajoittama 
pituuskasvu

Raita 
-katkenneita 
oksia kiinni 
puussa, kääpiä 
rungolla

Omenapuu

Lahoava
rauduskoivu 
- hevosmuurahaisten 
ja palokärjen jälkiä Kelomänty

Rauduskoivu
- vino, 
paksukaarnainen, 
rungolla kasvaa 
sammalia ja jäkäliä

Haapa
- puun edessä 
kanto

kirjain:

maassa kelomänty käärmemäinen tyvi

kirjain:

edessä 
kivi ja 
laho 
kanto kivet


