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Rauhalinnan luontopolku
Rauhalinnan luontopolku (2,2 km) on monipuolinen luontokohde, jonka
varrella pääsee rehevään lehtometsään, kartanon puukujalle ja
merenrantaan kuuntelemaan laineiden liplatusta. Osa reitistä on
helppokulkuinen.

Rauhalinnan luontopolun varrella on monipuolista luontoa, kuten
lehtometsää, merenrantaa, avokalliota ja alueella virtaa puro. Metsässä
kulkevat polut ovat melko kapeita ja juurakkoisia ja korkeuseroja on jonkin
verran. Tärkeää olisi, että kulkijat käyttävät olemassa olevia polkuja, jotta
herkästi kuluva maanpinta ja lehdon kasvillisuus säilyvät. Polku on
merkitty keltaisin reittimerkein. Polku ei ole rengasreitti ja lähtöpisteitä on
useita, joten luontopolun reittimerkintöjä on risteyskohdissa useaan eri
suuntaan.

Osa reitistä on helppokulkuinen. Opastaulut 1 – 3 ovat sorapintaisen tien
varrella, joten ne kannattaa käydä katsomassa, vaikka ei metsäpolulle
pääsisikään. Helppokulkuiselle osuudelle pääsee Iso-Rauhalinnantieltä tai
Kuusiston sillan läheisyydestä alueelle tulevaa soratietä pitkin. Soratietä
pääsee myös kaupungin laiturille, Kuusistonsalmen rantaan. Kaupungilta 
voi myös lainata ilmaiseksi maastopyörätuolia.

Polun pituus on noin 2,2 km lähdön ja paluun ollessa Iso-
Rauhalinnantiellä. Rauhalinnan luontopolulle pääsee kolmea eri reittiä,
joiden alussa sijaitsevat infotaulut. Lisäksi polun varrella on 9 opastaulua.
Ne ovat paikallisen taiteilijan Sibel Kantolan upeasti kuvittamia.

Rauhalinnan lehtoalue kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan.
Kulttuurivaikutteinen lehto oli Rauhalinnan kartanon kukoistuksen aikaan
osa kartanon puistoaluetta. Siellä kasvaa monia puutarhaan istutettuja
lajeja, esimerkiksi suuria lehtipuita, pyökkejä. Vähitellen lehto on
kehittynyt takaisin luonnontilaiseksi ja siellä viihtyy monia harvinaisia ja
uhanalaisia lajeja.

Hyvä tietää

 Rauhalinnan luontopolkua ylläpitää Kaarinan kaupunki.

 Kartanon pihapiiri on yksityisaluetta.

 Alueella ei ole tulipaikkaa, eikä siellä saa tehdä nuotiota.

 Kanna roskat mukanasi.

 Poluilla ei ole talvikunnossapitoa.

 Pidäthän koirasi kytkettynä.

Saapuminen

Rauhalinnan luontopolku sijaitsee noin 2 km päässä Kaarinan keskustasta.
Sinne pääsee sorateitä kävellen tai pyörällä eri suunnista, esimerkiksi
Aapiskujaa pitkin. Alueella on infokyltit kolmessa eri lähtöpisteessä.

Linja-autolla
Fölin eli Turun seudun joukkoliikenteen sekä muiden linjojen pysäkkejä on
Saaristotiellä ja Uudenmaantiellä. Kävelymatkaa tulee noin 1 km.

Meloen
Luontopolulle voi poiketa melontaretkellä, rannassa on kaupungin
käyttölaituri.

Autolla
Muutaman auton pieni pysäköintipaikka on Rauhalinnantien alkupäässä.
Kävelymatkaa pysäköintipaikalta luontopolulle on noin 500 metriä. Iso-
Rauhalinnantie on kevyenliikenteen väylä, joten siellä on ajokielto.
Kaupungin varikolle tai yksityisille kiinteistöille ei saa pysäköidä.

Rauhalinnan luontopolusta voi lukea lisää www.reitisto.fi/patikointi

https://kaarina.fi/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/soveltavaa-liikuntaa-kaikenikaisille/lainaa-soveltavia-valineita
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