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Nastola, Rauhaniemi
Rauhaniemi on aarnimainen vanhan met-
sän suojeltu laikku Iso-Kukkasen rannalla. 
Vähäisestä koostaan huolimatta se on hyvä 
lintumetsä. Linnuille mieleistä elinympäris-
töä on myös suojelualueen ulkopuolella.

R auhaniemi on etenkin nastolalaisten hyvin 
tuntema lähiretkikohde. Metsätyypeiltään se 
on pääasiassa lehtoa ja lehtomaista kangasta, 

jossa järeää puuta ja lahopuuta on runsaasti. Metsän 
hyvyyttä tukee se, että myös rauhoitetun alueen ulko-
puoliset rantametsät ovat monin paikoin säästyneet 
voimaperäiseltä käsittelyltä. 

Rauhaniemen käynnin ohessa voi lintuja havain-
noida Hevosniemen tyvellä ja eteläosassa kunnan ui-
marannan ja Kukkarokiven lahden välissä. Hevos-
niemen pohjoispäässä on avoimia näkymiä järven 
selälle, jossa näkee vesilintuja.

Linnusto
Etenkin pikkutikka viihtyy Rauhaniemessä ja sen ym-
päristön rantametsissä, samoin harmaapäätikka. Pa-
lokärki vierailee metsän lahopuissa. Myös pohjantik-

ka ja valkoselkätikka on havaittu, pöllöistä lehto- ja 
viirupöllö.

Reheviä metsiä suosivat linnut ovat äänessä ke-
väällä ja kesällä. Rauhaniemestä kannattaa etsiä pik-
kusieppoja ja idänuunilintuja, joita hyvä elinympäris-
tö houkuttelee toisinaan reviirin pitoon. Peruslajeja 
ovat puukiipijä, sirittäjät ja mustapääkerttu. Kulta-
rinnankin voi kuulla lehtipuisimmissa osissa.

Rauhaniemen ja Hevosniemen alue on vähän vie-
railtu vesilintukohde, yleensä vesilintuja tarkkaillaan 
luoteispuolella olevalta Karhusillalta ja Pajulahden 
urheiluopiston rannasta. Etenkin Hevosniemen tyves-
tä uimarannalta ja niemen kärjestä näkee kuitenkin 
vesialuetta laajalti. Vesilinnuista tavallinen on härkä-
lintu, etsivä löytää usein myös kuikkia, isokoskeloita 
ja telkkiä. Myös arktisia vesilintuja poikkeaa muut-
toaikoina järvellä.

     
Saapumisohje ja havainnointi
Rauhaniemi sijaitsee Nastolan taajamakeskuk-
sen Nastonharjun kaupunginosan pohjoispuolella 
ja Iso-Kukkasen etelärannalla. Lahdesta matkaa on 
noin 19 km. Nastolassa ajetaan ensin nauhataajaman 
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eteläpuolella kulkevaa (vanhaa) Kouvolantietä (312). 
Tältä käännytään Luhdan tehtaiden kohdalla poh-
joiseen Karhusillantielle (kyltti Nastola, Ruuhijärvi). 
Tietä ajetaan 800 m risteykseen, josta käännytään oi-
kealle Immiläntielle. Vedenottamo on 900 m:n pääs-
sä vasemmalla, jonne menevän tien varressa voi löy-
tyä tilaa pysäköidä muuta liikennettä häiritsemättä.

Paras paikka jättää auto on kuitenkin Pekka-
lan (Hevosniemen) uimarannan parkkipaikka, josta 
on Rauhaniemeen polkuja ja omakotialueen teiden 
kautta reilut 700 m ja Hevosniemen kärkeen vajaat 
800 m. Uimarannalle tullaan jatkamalla Karhusillan-
tietä ohi Immiläntien mäkeä alas runsaat 500 m He-
vosniementien risteykseen, josta ajetaan oikealle va-
jaat 400 m parkkipaikalle.  

Katselu- ja autopaikkoja
Rauhaniemen luonnonsuojelualue: N 6757513,261 
E 443024,130 ja N 60° 56,913’ E 25° 56,894’

Pekkalan uimarannan parkkipaikka: N 6758041 
E 442671 ja N 60° 57,194’ E 25° 56,495’

TYYPPILAJIT Telkkä, härkälintu, pikkutikka, 
mustapääkerttu, sirittäjä, puukiipijä

MUITA LAJEJA Laulujoutsen, harmaapäätik-
ka, palokärki, pohjantikka, peukaloinen, kultarinta, 
idänuunilintu, pikkusieppo, pyrstötiainen

HARVINAISUUDET Pikku-uikku (Iso-Kukka-
nen Pajulahti), pikkukajava (Karhunsilta)
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