Niivermäen luonnonsuojelualue
Kouvolan kaupungin omistama Niivermäen luonnonsuojelualue perustettiin ELY-keskuksen päätöksellä 4.7.2014
METSO-ohjelman kautta. Alue kuuluu pohjoisen havumetsävyöhykkeen eteläosaan, eli eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Tämän n. 30 hehtaarin kokoisen metsän puustoiset suot, metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot tarjoavat
erilaisia elinympäristöjä useille vaativillekin lajeille. Alueen
vanhan ja luonnontilaisena säilyneen metsän monimuotoisuutta lisäävät myös iäkkäät ja kookkaat lehtipuut sekä
lahopuut. Suojelullinen arvo perustuukin moniin eri luontotyyppeihin, joita alueelta löytyy. Niivermäen ja sen läheisien
kalliomäkien muodostama kolmio on edustava esimerkki
maisemaa muodostavista lounaasta koilliseen suuntautuvista
kalliopohjaisista harjanne- ja vuorimuodostelmista.
Niivermäki on ainutlaatuinen kohde keskellä taajamaa, jonne
on helppo lähteä ulkoilemaan. Alueella kiertävän luontopolun varrella olevat opastaulut esittelevät Niivermäen luontoa
ja nähtävyyksiä. Vanhan metsän siimeksessä voit nauttia erämaan tunnusta sekä metsäisistä maisemista kaupungin keskellä. Luontotornilla voit tauon lomassa yrittää havaita korpin
ja muita alueen lintuja. Tässä metsässä on tehty hakkuita viimeksi 1950-luvulla, jonka jälkeen se on saanut varttua luonnollisesti. Metsä huokuukin taianomaista, vanhan metsän
tunnelmaa jonka siimeksessä pääset irti arjesta.

NIIVERMÄKI
luontopolku

Kulkuyhteydet
Niivermäen luonnonsuojelualue sijaitsee Kouvolassa, Kuusankosken kaupunginosassa Valtatie 6 ja Kuusaantien lähialueella. Pysäköintiin voi käyttää lähistöllä olevia pysäköintipaikkoja.
Alueelle on helppo tulla kävellen tai pyörällä. Kouvolan ja Kuusankosken suunnista Niivermäkeen kulkevat bussilinjat 1, 2 ja 7.
Aikataulut ja pysäkkitiedot löytyvät Matkahuollon ja kaupungin
nettisivuilta.

Yhteystiedot
Kouvolan kaupunki
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski
www.kouvola.fi
Vaihde: 020 615 11

Valokuvat: Kouvolan kaupunki / Ympäristöpalvelut Piirros: Oona Pakkanen
Käännökset: Olga Oksanen ja Kielipalvelu Kauriin Kääntöpiiri Oy
Taitto: Mainostoimisto Sepeteus Oy Painatus: Grano Oy

Tervetuloa virkistymään Niivermäkeen!

MÄYRÄNKORPI

Jotta sinun ja muiden olisi mukava retkeillä alueella, noudatathan seuraavia järjestyssääntöjä. Näin olet myös mukana
suojelemassa alueen luontoa!
Jätäthän jälkeesi vain jalanjälkiä!

Luontotorni
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SALLITTU
• Liikkuminen jalkaisin ja hiihtäen
• Marjojen ja ruokasienien poimiminen käsin
• Liikkuminen valmiilla polku-urilla
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Penkki

KIELLETTY
• Avotulenteko
• Moottoriajoneuvojen käyttö
• Roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen
• Maaperän, kasvillisuuden tai muun luonnon
vahingoittaminen ja eläinten häiritseminen
• Koirat pidettävä kiinni lain mukaan pesimäaikaan 1.3.–19.8.
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KYTÖAHO

Sateella ja pakkasella pitkospuut ja portaat ovat liukkaita,
joten kävele varoen. Tuulisella säällä lahopuut saattavat kaatua ja oksia voi pudota maahan. Liikkuminen poluilla tapahtuu omalla vastuulla. Alueella ei ole talvikunnossapitoa.
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PUHJONMÄKI
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Kauppakeskus
Veturi

Luontopolku
Luontopolun pituus on 2,1 km ja se on merkitty maastoon.
Polun varrella on Niivermäen luonnosta kertovia opastauluja,
penkki sekä luontotorni.
Korpin kierros
Niivermäen luontopolulle on suunniteltu oma kierros myös
lapsille. Korpin kierroksella pääset tutustumaan metsäluontoon Kaarne-korpin opastuksella. Halutessasi voit tulostaa
itsellesi bongauskortin ja oppaan, jotka löydät kaupungin
nettisivuilta, luontopolut-osiosta.

Opastaulut:
i. Aloitustaulu

6. Lahopuu

1. Vanha metsä

7. Kalliojyrkänne

2. Rapakivi ja siirtolohkare

alusmetsineen

3. Kirjanpainajatuho

8. Puro ja saniaiset

4. Haapa

9. Metsä uudistuu

5. Korpi ja noro
Luontotorni:
Metsä kaupungin keskellä

Penkki
Luonnonsuojelualue

