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Laukaan Lintutornit 
keski-suomen Lintutieteellisen yhdistyksen sivuilla on esitelty Laukaan lin-
tupaikat.

2. torikan katsELuLaVa

opetuskäyttö

aikaisin sulavan salmen kohde kanavareitin varrella, muutonaikainen le-
vähdysalue, jolloin tavataan mm. isoja petolintuja, pohjoisia vesilintuja ja 
kihuja. pyörätuoliluiska.

kuvaus
torikan lintulava sijaitsee Laukaan Vatianjärven keskiosassa lähellä torikan 
uimarantaa. sieltä hallitsee kohtalaisesti Vatianjärven pohjoispään kana-
vareitin vesialueen. Vatianjärvi on melko karu ja kapea järvi, joka aukeaa 
aikaisin keväällä ja jäätyy myöhään syksyllä. Virtaavan veden takia järves-
tä lähtevät jäät aikaisin keväällä, ja sulaan veteen ilmestyy jo maalis-huh-
tikuussa satamäärin lokkeja ja sorsalintuja odottelemaan muiden järvien 
aukeamista. 

opasteet ja retkipalvelut
Laukaan keskustasta ajetaan tietä 162 n. 15 km suolahteen päin, käänny-
tään rimpiläntielle Haapasuon liittymää vastapäätä ja ajetaan (ajokielto ei 
ole voimassa) suoraan Vatianjärven rantaan, missä on parkkipaikka torikan 
uimarannan yhteydessä. uimarannan osoite on salmirannankuja 30, 41370 
kuusa. 

tien loppuosan voi alkukeväästä kelirikkoaikaan joutua kävelemään. pol-
ku tornille (100 m) lähtee rannasta parkkipaikalta oikealle, ja sen varrella 
on muutamia luontopolkurasteja. tällä hetkellä torikan lintutorni on keski-
suomen ainoa lintutorni, johon pääsee pyörätuolilla.

Lähteet
Luontoretkelle keski-suomeen, Laukaa
http://www.ksly.net >Lintupaikat >Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >natura 2000 -kuvaus Va-
tianjärven-saraaveden alue

9. VuojärVEn Lintutorni

opetuskäyttö
kohde sopii lintulajiston opiskeluun ja lintujen tarkkailuun. 

kuvaus 

Laukaan kirkonkylän länsipuolella olevan pienen järven pohjoisrannalle on 
rakennettu pieni lintutorni rannan ulkoilureitin varrelle. järvellä on havait-
tu mm. ruskosuohaukka, harmaahaikara ja satakieli. pääasiassa alueella on 
vesilintuja.

opasteet ja retkipalvelut
tornille ajetaan 637-tietä Laukaan keskustan ohi suolahteen päin n. 1 km, 
vasemmalla on hotelli Vuolake, jonka ohi menee tie uimarannalle. torni si-
jaitsee rannalle tultaessa uimarannan oikealla puolella. tornille on helppo 
kulkea tasaista ulkoilureittiä. auton voi jättää uimarannan parkkipaikalle.

Lähteet
Luontoretkelle keski-suomeen, Laukaa
http://www.ksly.net >Lintupaikat >Laukaa
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14. VuontEEn Lintutorni

opetuskäyttö

merkittävä lintutorni Vuonteensalmen ja peltoaukeiden lajiston tarkkailuun. 

kuvaus 
Lintutorni on Vuonteensalmella torronselältä Leppäveteen laskevan veireitin varrella ja sa-
malla kanavareitin varrella. Vuonteen laaja peltoaukea on erinomainen lintupaikka, joka 
kerää runsaasti sekä muuttavia että lepäileviä lintuja. Etenkin huhtikuussa pelloilta tapaa 
suurin joukoin mm. lapinsirkkuja ja kapustarintoja. Vuonteen maatalouden tutkimuslai-
toksen peltoaukeilla voi kiertää teitä myöten n. 1 km rengasreitin, joka palaa lintutornille. 

tavattuja lajeja: vesilintuja, kahlaajia, peltolintuja, muuttavat linnut. Harvinaisuuksista on 
havaittu mm. arosuohaukka, lyhytnokkahanhi, jalohaikara, kyhmyhaahka, mustatiira, se-
pelrastaita, ristisorsa, haarahaukka ja sitruunavästäräkki.

Lintutorni valmistui vuonna 1999 keski-suomen ympäristökeskuksen ympäristötyöllistä-
mistöinä. tornin rahoittajina olivat Bongariliitto, ksLy, Laukaan kunta ja keski-suomen ym-
päristökeskus.

opasteet ja retkipalvelut
9-tieltä, 1,9 km Lievestuoreelta jyväskylään päin, käännytään pohjoiseen Vihtavuoren 
suuntaan tielle 640. tätä tietä ajetaan 10 km. Vuonteen lintutorni sijaitsee aivan tien varres-
sa Laukaan (pernasaaren) vankilan kohdalla toisella puolen tietä. torni on rannassa peltoa 
halkovan torronseläntien varressa. tornin viereen on rakennettu levike, jolle autot pysäköi-
dään. p-paikalta jatketaan peltoteille kävellen. tornin vieressä kota, jossa on nuotiopaikka. 
peltotie on helppokulkuista. sateisilla keleillä on hyvä varautua matkaan kumisaappain.

Lähteet
Luontoretkelle keski-suomeen, Laukaa
http://www.ksly.net >Lintupaikat >Laukaa

18. LapinjärVEn Lintutorni

opetuskäyttö
Valtakunnallisesti merkittävä lintujen suojeluohjelman kohde, lintutorni, lintuvesikunnos-
tus.

kuvaus
Lapinjärvi on valtakunnallisesti merkittävä lintujärvi (n. 85 ha), jolla pesii mm. laulujoutsen.
järvi on tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka, ja siellä lepäilee runsaasti monenlaisia ve-
silintuja ja kahlaajia. Lapinjärven pohjoispuolella on pienialainen aarnimetsä, jossa kasvaa 
järeää kuusikkovaltaista ikimetsää, komeita petäjiä ja keloja. aarnimetsän linnusto on mo-
nipuolinen. 

tavattuja lajeja: suopöllö, ruskosuohaukka, mustatiira, liro, luhtahuitti, lapinpöllö, puna- ja 
tukkasotkia, mustakurkku-uikku, lapasorsa ja heinätavi.

opasteet ja retkipalvelut
jyväskylä-kuopio-tieltä (9-tie) käännytään Lievestuoreen kohdalla jyväskylästä tultaessa 
oikealle (etelään, opaste ”kankainen, Hoho”). ajetaan kilometri, jolloin tie haarautuu. Va-
litaan vasemmalle (Hoho) menevä tie, jota ajetaan 4 km järven itäreunalle. oikealle kään-
tyvän jyrkän mutkan jälkeen oikealla puolella avautuu iso peltoaukea, jonka takana jär-
vi näkyy. auton voi jättää tien laitaan lintutornikyltin kohdalle.  tornille kävellään peltojen 
keskellä olevaa traktoriuraa myöten. kevättulvan aikaan polku voi olla osittain veden pei-
tossa, joten silloin syytä varautua kumisaappain.

Lähteet
Luontoretkelle keski-suomeen, Laukaa
http://www.ksly.net >Lintupaikat >Laukaa
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