Vanhaa asutusta
Rauhalahden alueella on ollut asutusta 1470-luvulta
lähtien. Rauhalahden tila on kuulunut mm. Tawastien,
Jalkasten ja Hallmanien suvuille. Kuopion kaupungin
omistukseen Rauhalahti siirtyi 1970-luvun alussa.
Kartanon päärakennus on peräisin 1800-luvun puolelta, minkä jälkeen sitä on muutettu useiden korjausten
yhteydessä. Vanhimpaan rakennuskantaan kuuluvat
myös aitat, hirsinen pehtoorintalo ja tiilistä rakennettu
talli. Nykyisin Rauhalahti hotelleineen ja leirintäalueineen on suosittu matkailukohde.

			

Monipuolista luontoa
Katiskaniemi on lähes kokonaisuudessaan luonnonsuojelualuetta. Tämän noin 14 hehtaarin suuruisen
alueen rauhoittamisen tarkoituksena on metsäluonnon, lehtokasvillisuuden, eläimistön ja maiseman suojeleminen. Katiskaniemen arvokkaimpia osia ovat
lehtipuuvaltaiset lehdot sekä komeat kalliomänniköt.
Vanhat, kookkaat haavat rikastuttavat maisemaa ja
luontoa. Alueen monimuotoisuutta lisäävät myös rantojen eliöyhteisöt.

Katiskaniemen arvokkaimmat lehdot sijaitsevat suojelualueen keskiosan painanteessa. Lehdoissa kasvaa tyypillisiä lehtolajeja, kuten näsiää, lehtokuusamaa, lehtopähkämöä ja mustakonnanmarjaa. Alueelta on löydetty
myös valtakunnallisesti uhanalainen lahottajasieni, harjasorakas. Katiskaniemessä on myös monipuolinen
linnusto. Rantalehtojen harmaalepikoissa viihtyy muun
muassa pikkutikka. Vanhat haavat ovat tärkeitä alueen
liito-oraville.

Näin liikut alueella
Katiskaniemessä voit liikkua kävellen tai hiihtäen. Lehdot ja kalliomänniköt kestävät kuitenkin huonosti kulutusta, mistä syystä siellä tulisi kulkea polkuja pitkin.
Voit myös poimia alueelta marjoja ja sieniä. Pyörällä
voit ajaa vain pururadalla ja tiellä. Monipuolisen luonnon esittelemiseksi Katiskaniemeen on rakennettu noin
kahden kilometrin mittainen luontopolku, joka on merkitty viitoilla ja maalimerkeillä.

Lisätietoja:
Kaupungin ympäristönsuojelutoimisto
Puijonkatu 22 A, 70110 Kuopio
puh. (017) 182 127
www.kuopio.fi/ymp
Teksti: Merja Hyttinen, Timo Perätie ja Eila Pulkkinen
Taitto: Anna-Maria Heikkinen
Piirrokset: Helena Rönkä
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