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Kuvat: Eija Syrjälä

Multamäen luontopolku
Opetuskäyttö
Harjujakso, jääkauden jäljet, metsätyypit, linnusto

Kuvaus
Kolmen kilometrin polku esittelee 22 rastitaulullaan jääkauden jälkiä maisemassa ja erilaisia luontotyyppejä. Luontopolun kiertämiseen kuluu 2-3 tuntia. Reitistä voi kiertää vain osan ja käyttää eri polkuvaihtoehtoja hyväksi tai suunnistaa
kiintorastiverkoston avulla. Leirikeskuksen lähiympäristössä on alakoululaisille ja
alle kouluikäisille sopiva lyhyempi luontoreitti.
Multamäen laelta avautuu hienot näkymät 105 m alempana olevalle Peurunkajärvelle. Mäen laella on kota, laavu ja näköalatasanne. Mäen laelle voi nousta portaita pitkin. Peurunkajärven rantalaavulla polun varrella voi pulahtaa
uimaan, ja Multamäestä voi poimia marjat ja sienet mukaan. Multamäellä ja Peurunkajärven rannassa polun pohjoispäässä on laavu, nuotiopaikka sijaitsee leirikeskuksen rannassa ja pari levähdyspaikkaa polun varrella. Leirikeskuksen lähettyvillä on käymälä.

Opasteet ja retkipalvelut
Multamäen luontopolusta on opasvihkonen. Luonto-opasvihkonen ja kartta on
saatavilla Laukaan vapaa-aikatoimistosta, puh. (014) 8390 12. Luontopolun alkupää on Multamäen etelärinteen yläpäässä leirikeskuksesta nousevan tien varrella. Leirikeskuksen tiellä on puomi, josta käännytään ylös ja heti mutkasta vasemmalle. Luontopolun portilla on opasteet ja levähdyspenkit. Leirikeskuksen
pihassa on opastaulu. Reitti on merkitty keltaisilla maalitäplillä. Alkupään suo ylitetään pitkoksia pitkin, jotka voivat olla liukkaat. Jyrkät rinteet ovat vaativia nousuja. Kohde on esitelty Jyväskylän seudun ulkoilupalveluiden oppaassa 2011.
Laukaan kunnan vapaa-aikatoimi Vatti järjestää Multamäessä kesällä yleis-, teema- ja erikoisleirejä, viikon ja viikonlopun kestäviä leirejä sekä päiväleirejä. Monipuoliset tilat ovat varattavissa leirikoulukäyttöön. Omaa emäntää ei ole, mutta
keittiö on hyvin varustettu. Majoitus talvella noin 30 henkilölle, kesällä 70 henkilölle. Kunta järjestää opastuksia leirikeskuksen seikkailuradalle.
Laukaan luontokoululla on runsaasti ohjelmia ja opetusmateriaaleja, joissa hyödynnetään luontopolun maastoa, rantaa ja Peurunkajärveä. Luontopolun varrelta on olemassa rastitauluihin liittyvät tehtävät, linnustokartta sekä metsätyyppien opetusmateriaali alakouluille ja yläkouluille. Lisäksi on mahdollisuus tutustua
retkitaitoihin, aistitehtäviin, maakasvatukseen ja seikkailuohjelmiin.

Saavutettavuus ja varusteet
Multamäen leirikeskus sijaitsee Peurunkajärven koillisrannalla osoitteessa Finnintie 292, 41350 Laukaan Asema. Leirikeskukselle on matkaa Laukaan kirkonkylästä n. 11 km. Paras tieyhteys kulkee paikallistieltä 6375 (Valkola) Peurungan
kuntoutuskeskuksen ohi ja edelleen Finnin kylän kautta. Toinen tieyhteys kulkee
Kuusaa-Valkola-paikallistieltä. Laukaan keskuskalanviljelylaitokselta, joka sijaitsee Kuusaa-Valkola-tien varrella, pääsee vanhaa polku-uraa pitkin lähtöpisteeseen jalkaisin. Kostealla säällä on hyvä varautua kumisaappain.
Luontopolun rastitaulut: 1. Rantaniitty 2. Västäräkki 3. Pääsky 4. Apilat 5.
Koivikko 6. Mustikkatyyppi (MT) 7. Soistumat 8. Turpeet 9. Puolukkatyyppi (VT)
10. Kanervatyyppi (CT) 11. Multamäki - osa 100 m pitkää harjujaksoa 12. Korkein
ranta 13. Rinneprofiili 14. Rantametsä 15. Suopursu 16. Muinaisranta 17. Suppa 18. Siirtolohkare 19. Maannos 20. Lähde 21. Käenkaali-mustikkatyyppi (OMT)
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