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Alle kilometrin päässä Lahden torilta sijait-
seva Kariniemen mäki on erikoislaatuinen 
kulttuurilehto, joka on lehtimetsissä viihty-
vien lintujen suosiossa. Alueen yleisilme on 
vaikuttavan luonnontilainen, mäellä oleva 
Olavi Lanun veistospuisto on sekin istutet-
tu kauniisti maisemaan.

K ariniemen mäen päällyställä ja pohjoisrintees-
sä kasvaa kookaspuista lehtimetsää. Iäkkäät 
haavat, koivut ja kunnioitettavan järeät leh-

mukset antavat metsälle omintakeisen ilmeen. Havu-
puita, kuten kuusia, serbiankuusia ja douglaskuusia 
löytyy etenkin mäen läntisestä ja eteläisestä puolis-
kosta. Tuhdit männyt puolestaan jylhistävät etelärin-
teen näkymiä. Pensas- ja kenttäkerros ovat Karinie-
messä laajalti reheviä ja lajisto monipuolista.

Kariniemi on tärkeä osa Vesijärven etelä- ja itä-
puolisia metsiä yhdistävää ekologista käytävää. Käy-
tävän toimivuudesta hyvä osoitus on Kariniemen lii-
to-orava-asutus.

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys on useina 
vuosina järjestänyt Kariniemessä opastettuja lintukä-
velyjä yleisölle.

Linnusto
Lähes kaupungin keskustassa ei odottaisi kuulevansa 
sellaista lintukonserttia, joka Kariniemessä soi var-
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haisina kevätkesän aamuina. Monipuoliseen perus-
lajistoon kuuluvat mustapääkertut ja kultarinnat, 
vaateliaampia lajeja puolestaan edustaa useina kesi-
nä mäeltä löytynyt pikkusieppo, silloin tällöin myös 
idänuunilintu.

Kariniemestä kannattaa etsiä nokkavarpusta, jos-
ta on havaintoja myös pesimäkaudelta. Pikkutikalle 
alueella on tarjolla runsaasti ihanteellista elinympä-
ristöä. Laji pesinee vuosittain, parhaimmillaan ehkä 
parin kolmen parin voimin. Hyvällä onnella mäeltä 
voi tavoittaa myös valkoselkätikan runsaita lahopui-
ta koputtelemassa.

Kariniemi on hyvä linturetkikohde kaikkina vuo-
denaikoina. Päijät-Hämeen ainoa talvihavainto pu-
navarpusesta on tehty pohjoisrinteessä pidetyllä ruo-
kintapaikalla. 

Havainnointi 
Kariniemessä on helppo liikkua ja havainnoida Ka-
riniemen puistotien ja ulkoilupolkujen ansiosta, jot-
ka ulottuvat eri puolille aluetta. Kariniemeen tullaan 
helpoiten kävellen eteläpuolelta Kariniemen puisto-
tietä (autolla ajo estetty puomilla) ja pohjoispuolelta 
Vesijärven satamasta lähtevää Satamakatua ja Kari-
rannankujaa, jolta erkanee vasemmalle mäelle nou-
seva polku. Myös Vesijärvenkadulta lähtee polku 
mäelle, polun pää on runsaan sadan metrin päässä 
Lahdenkadun risteyksestä.

TYYPPILAJEJA Pikkutikka, punarinta, kultarinta, mustapääkerttu, 
sirittäjä, kirjosieppo.

MUITA LAJEJA Käenpiika, palokärki, satakieli, idänuunilintu, til-
taltti, pikkusieppo, nokkavarpunen. 

Autopaikkoja

Kariniemenkadun parkkipaikka:
N 6762359 E 426951 ja N 60° 59,364’ E 25° 38,986’ 

Sataman parkkipaikka:
N 6762908 E 426940 ja N 60° 59,659’ E 25° 38,962’

Saapumisohje
Kariniemi sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä Lah-
den keskustan kauppatorilta, aivan Vesijärven sa-
taman naapurissa. Eteläpuolelta Kariniemeen pää-
see Jalkarannantietä ajavilla bussilinjoilla, satamaan 
puolestaan Ruoriniemeen menevällä linjalla. Karinie-
menkadun parkkipaikka on Pikku-Vesijärven puiston 
itänurkassa kadun varressa. Pohjoispuolelta Karinie-
meen tullaan Vesijärvenkatua satamaan asti, jossa on 
pysäköintitilaa sataman ja Sibeliustalon lähellä.
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