
Liimanninkoski

Liimanninkosken 
luontopolku

KÄYTTÖAIKA: Toukokuu-lokakuu

LÄHTÖPAIKKA: Liimanninkosken 
pysäköintialue Suokyläntie 635, 91500 
Muhos.

PITUUS: 1,4 km

KESTO: 1 h

VAATIVUUS: Helppo. Reitin nousut ja 
laskut ovat loivia ja polut helppokul-
kuisia. Sopii lapsiperheille ja päiväret-
keilijöille.

REITTIMERKINTÄ JA VIITOITUS:
Käpymerkintä polun varrella.

VARUSTEET: Hyvät lenkki- tai retki-
kengät ja kelin mukainen vaatetus. 
Taukoevästä ja juotavaa. Ota mukaasi 
myös roskapussi, sillä reitillä ei ole 
jäteastioita. Käymälään oma wc-paperi.

TURVALLISUUS: Reitillä on nousuja 
ja laskuja. Ole varovainen kanjonin 
reunalla, hiekkainen maaperä saattaa 
pettää. Kanjonissa kasvaa myrkyllistä 
näsiää; älä poimi marjoja, joita et 
tunne.
Liimanninkosken kanjonissa puhelin-
verkon toimivuus voi olla heikko. Jos 
joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi 
eksyt, loukkaannut tai havaitset maas-
topalon, soita välittömästi numeroon 
112.

SÄÄNNÖT JA OHJEET: 
Avotulen teko ja leiriytyminen on 
sallittu vain niitä varten osoitetuilla 
paikoilla tarkoitukseen varattua polt-
topuuta käyttäen. Älä revi tuohta tai 
katko oksia elävistä puista. 
Lemmikkieläinten vapaana pitäminen 
on kielletty alueella laiduntavien lam-
paiden vuoksi. 
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KUVAT: MATTI MÖTTÖNEN

Liimanninkosken lehtojensuojelualueella pääset tutustumaan 
syvällä uomassaan virtaavan Muhosjokeen ja sen monimuotoi-
seen luontoon. 

Liimanninkosken lehtojensuojelu-
alueella pääset tutustumaan syvällä 
uomassaan virtaavan Muhosjokeen ja 
sen monimuotoiseen luontoon sekä 
alueen perinnemaisemaan lampai-
neen.

Liimanninkosken luontopolku alkaa 
pysäköintipaikalta ja kulkee läpi lam-
mashaan. Polun alkupäässä sijaitsee 
puimala, johon on rakennettu näyt-
tely entisaikojen maatalousesineistä. 
Näyttelytilassa on pöydät ja penkki-
ryhmät, jossa voi syödä eväitä tai pitää 
sadetta.

Puimalalta luontopolku laskeutuu 
kohti Liimanninkoskea, joka virtaa 
Muhosjoen syvälle uurtamassa kanjo-
nissa. Kosken rannalla voi pitää taukoa 
ja nauttia eväitä, kosken kohinaa 
kuunnellen. Laavulta luontopolku 
laskeutuu kasvistoltaan rehevään kan-
joniin. Reitti palaa takaisin lammas-
haan reunaa pitkin, puimalan kautta 
lähtöpisteeseen.

LIIMANNINKOSKEN PALVELUT
• Puimalan katettu taukopaikka
• Liimanninkosken laavu ja nuotio-
paikka, polttopuita saatavilla

• Kuivakäymälä laavun läheisyydessä, 
käymälässä ei ole wc-paperia

• Puimalan näyttely ja polku laavulle 
soveltuvat lastenrattaiden kanssa 
liikkuville

• Kalastus on sallittu Muhoskylän 
kalastuskunnan luvilla. Kalastuslain 
nojalla onkiminen ja pilkkiminen on 
kielletty.

#liimanninkoski #muhosjoki 
#muhos

https://retkikartta.fi/
https://www.luontoon.fi/
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REITIN YLLÄPITÄJÄ: 
Metsähallitus Luontopalvelut, 
Liminganlahden luontokeskus

YHTEYSTIEDOT: 
puh. 0206 39 6059
liminganlahti@metsa.fi

Liimanninkoski

Lampola
Sheep barn

Puimala
Drying barn

Lato
Barn

Liimanninkoski

Kukkosenkoski

Ämmäkoski

Käyräkoski

Muhosjoki

Tuuru

Askankallio

Su
ok

ylä
nt

ie

RantakankaankujaMuhos

Liimanninkoski

Luonnonsuojelualue - Nature reserve

Tie - Road

Luontopolku - Nature trail

Lammasaita - Fence for sheep

Pysäköinti, opastus - Parking, information

Laavu - Lean-to shelter
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