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Miekankoski
Miekankoski on kahden kirkasvetisen reitti-
järven, Tarhaveden ja Lahnaveden, väli-
nen virtapaikka, jossa koskikarat viihtyvät 
talvella ja muuttomatkalta palaavat vesilin-
nut keväällä. Keväisin ennen jäiden lähtöä 
paikalle muodostuu laaja sula-alue. 

M iekankoskella on pitkä historia uittopaik-
kana ja tästä muistona paikalla on edelleen 
vanhoja tukinuittoon liittyviä rakennuksia, 

rakenteita ja opasteita sekä kesäisin auki olevat kah-
vila ja uittomuseo. Miekankoski on myös tunnettu 
kalastuspaikka. Paikalle suuntautuvat linturetket teh-
dään yleensä matkailu- ja kalastussesongin ulkopuo-
lella, joten lintuja saa kiikaroida paikalla rauhassa.

Miekankoski käy mainiosti Mäntyharjuun suun-
tautuvan talvisen tai keväisen koskiretken alku- tai 
päätösetapiksi. Reittiin sopivia muita kohteita ovat 
läheinen Pyhäkoski itäpuolella, Tuustaipaleen Kai-
vannonkoski ja Nironkylän Puuskankoski.

Linnusto
Keväällä Miekankosken sula-alue houkuttelee pai-
kalle vesi- ja lokkilintuja. Lajisto on muuttoaikaan 
keväällä yllättävän monipuolista karulle vesistölle. 

Kala- ja naurulokkien lisäksi paikalla havaitsee usein 
selkälokkeja. Kuikat ja härkälinnut kerääntyvät mie-
lellään paikalle odottamaan lähiseudun pesimäaluei-
den vapautumista jäistä. Muita paikalle tyypillisiä 
vesilintuja ovat telkät, sinisorsat, tavit ja tukka- ja 
isokoskelot. Toisinaan jään reunalla lepäilee kuove-
ja ja onpa paikalla havaittu kerran meriharakkakin. 

Kesän lajisto koostuu kuikkien, telkkien ja kos-
keloiden lisäksi rantasipeistä, västäräkeistä sekä haa-
ra- ja räystäspääskyistä. Toisinaan rantametsissä ta-
paa myös kultarinnan ja pyrstötiaisen. Syyspuolella 
paikalla on havainnoitu lintuja melko niukasti. Pai-
kan sijainnin perusteella osana järviketjua kohteella 
voisi olla potentiaalia enemmänkin kuin havainnot 

Kalalokit. PK

Koskikara. PK
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TYYPPILAJIT Telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, kuikka, härkälintu, 
rantasipi, koskikara

HARVINAISUUKSIA Pikku-uikku

antavat ymmärtää. Loka–marraskuussa paikalle saa-
puvat koskikarat. Tyypillisesti niitä on viime talvina 
ollut paikalla 1–3 yksilöä.

Saapumisohje ja havainnointi
Miekankoski sijaitsee runsaan 14,5 km:n päässä län-
teen Mäntyharjun kuntakeskuksesta. Heinolasta kos-
kelle on runsaat 50 km. Mäntyharjusta koskelle tul-
laan Mäntyharjuntietä–Vihantaselmantietä (368 ja 

Autopaikka
Parkkipaikka: N 6809848 E 482337 ja N 61° 25,32555’ E 26° 40,14240’

419), jolta käännytään kirkon jäl-
keen 1,7 km:n päässä vasemmalle 
Miekankoskentielle.

Heinolan suunnasta tultaessa 
käännytään Viitostieltä oikealle 
Karankamäen ja Koirakiven liitty-
mästä. Tie johtaa risteykseen, jota 
lähdetään Miekankoskentielle va-
semmalle itään. Tästä on koskel-
le noin 1,8 km. Määränpäässä on 
pysäköintitilaa museon ja kahvi-
lan pihassa. Lintuja voi kiikaroi-
da useasta kohdasta tien molem-
min puolin. 

Telkkäpoikue. PK
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