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Laukaan kEskustan 
uLkoiLuaLuEEt
8. kyLmäniEmEn uLkoiLuaLuE

opetuskäyttö
Biologia ja luontoliikunta, linnusto. 

kuvaus
kylmäniemi on yhtenäinen luonnontilainen alue kävelymatkan päässä Laukaan 
keskustasta. alueella kiertää pururata, jossa talvisin on valaistu latu-ura. kyl-
mäniemessä on myös polkureittejä pururadan ulkopuolisilla harjanteilla. 

alueen luonto sopii monenlaiseen opetukseen. kylmäniemen alueesta on teh-
ty linnustoselvitys (Laukaan kunta, ympäristönsuojelu, ari jäntti 2007). kohtees-
sa on monipuolinen kasvillisuus. alueelta löytyy männikköistä harjua, koivikkoa, 
lehtipensaikkoa, sekametsää, lehtoa ja rantaluhtaa. kylmäniemen harjanteella 
on liito-oravan pesimäreviiri ja harjanteelta rantaan runsas linnusto.

isommista linnuista alueella pesii säännöllisesti ainakin sarvipöllö ja lehtokurp-
pa. rannassa pesivät ainakin pajusirkku, silkkiuikku ja ruokokerttunen. ”Villiinty-
neiden” peltojen lepikot ja koivikot tarjoavat herukka- ja saniaispensaineen mm. 
kertuille loistavia pesimispaikkoja. parhaana vuonna alueella on pesinyt kolme 
mustapääkerttuparia ja vielä enemmän mm. lehtokerttuja ja sirittäjiä. Lehtomai-
silla osilla on kuultu kultarinnan laulua.  

yksityiskohtaista tietoa alueen luonnosta löytyy myös vireillä olevan asemakaa-
voituksen luontoselvityksestä (Laukaan kunta, kaavoitustoimi).

opasteet ja retkipalvelut
kylmäniemi on ulkoilualue Laukaan ala-asteen, kirkon ja jokiniemen asutusalu-
een lähistöllä saraveden rannalla. Valaistua 3 km pituista reittiä huoltaa Laukaan 
kunnan vapaa-aikatoimi. pururata on helppokulkuinen ja maastossa pärjää ul-
koiluvarustein. talvella hiihtolatu.

Lähteet
kylmäniemen alueen linnustoselvitys, Laukaan kunta, ympäristönsuojelu, mo-
niste ari jäntti 2006.

10. kataanmäki

opetuskäyttö
Liikunta- ja virkistyskäyttöön tehty valaistu ulkoilureitti, patikointi, juoksu, 
hiihto.

kuvaus
kataanmäki on liikunta- ja virkistyskäyttöön tehty pururata. pururadan pituus on 
n. 4,2 km. talvella alueella on valaistu latu-ura. pururadalta poikkeaa ympäris-
töön myös pieniä polkuja. ylhäältä mäen päältä aukeaa hienot maisemat kanto-
lan asutusalueelta aina saravedelle asti. kataanmäellä on mäkialueella kiertävä 
lenkki sekä kapeammalla harjualueella kiertävä alalenkki.

opasteet ja retkipalvelut
ulkoilureitille pääsee useammasta kohdasta mm. terveyskeskuksen yläparkki-
paikalta tai 637-tieltä erkanevan pelkosentien päästä, missä on opastaulu.

Lähteet
http://www.laukaa.fi/palvelut/vapaa-aika >metsoreitti
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http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/latu.php?31
http://www.laukaa.fi/page.php?hid=92

