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HaLLaLäHdE
opetuskäyttö 
Lähteen synty ja elinympäristö. pohjavesialueella pintaan pur-
kava iso lähdealue. natura 2000 -kohde, lähdekasvillisuus ja sel-
kärangattomat, uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja 

kuvaus 
Laukaan Viitalankylässä sijaitseva Hallalähde on huomattavan 
iso ja runsasvetinen luonnonsuojelulailla rauhoitettu lähde, jos-
ta syntyy myös vuolas puro. se on natura-aluetta.

Hietasyrjänkankaan eteläpuolisella lievealueella sijaitseva Hal-
lalähde on virtaamaltaan suuri lähde, jonka tuntumassa on 
useita pieniä lähteitä. Lähteistä tuleva vesi virtaa hetteikköisel-
lä pinnalla ja muodostaa sitten vuolaana virtaavan puron. Läh-
dealue on useamman kymmenen neliömetrin suuruinen, ja sitä 
peittää tiheä purosuikerosammalmatto. Lähteestä virtaavan 
puron syvyys on 20-50 cm ja leveys 30-100 cm. 

Ensimmäiset 50 metriä puro kulkee selvärajaisena uomana, 
mutta viimeiset 70 m on piilottelevaa, osin maan alla kulkevaa 
osuutta. puropenkereestä tihkuu lähdevesiä. Lähdepuro laskee 
pelto-ojaan.

Lähdealueella on yksi iso lähdeallas, mutta myös useita pie-
nempiä lähdepisteitä.  Lähteen pohja on hienoa hiekkaa. kes-
ki-suomen ainoa huurresammalesiintymä on myös lähteessä. 
Lähteiköille tunnusomaisten kasvien joukossa on suhteellisen 
harvinaista lehtopalsamia. 

Hallalähde on erittäin hieno kohde myös selkärangattoman 
lajiston kannalta. puron eläinlajisto poikkeaa tavallisista vir-
tavesikohteista. siellä elää mm. koskikorentoja, vesiperhosia 
ja vesikovakuoriaisia. jyväskylän yliopisto tutkii Hallalähteen 
hyönteisiä (lisätietoa jari Haimi).

Lähteikön ympäristöä on osin harvennettu ja hakattu.

opasteet ja retkipalvelut 
Hallalähteelle on opastus metsoreitin varrelta Viitalankylältä 
Hietasyrjään kulkevan tieosuuden varrelta. metsoreitin opaste-
taulu löytyy Haapalan retkituvalta, Haapalan koulurakennuksen 
toisesta päästä. retkitupa on vuokrattavissa vapaa-aikatoimis-
tosta, puh. (014) 8390 126.

matkaan kannattaa varautua kumisaappain puron alkuosan 
hetteikön ja suomaisuuden vuoksi.

keski-suomen merkitty pyöräilyreitti kulkee myös Viitalan ja 
Haapalan kylien kautta.

Laukaan luontokoululla on opetusmateriaalia Hallalähteestä.

Lähteet
Laukaan luontokoulun opetusmateriaalit, moniste (tiedustelut 
Eija syrjälä)
pienvesien suojelukohteet (k-s ympäristökeskus 1997, moniste)
Luontoretkelle keski-suomeen, Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >natura 2000 
-kohdekuvaus Hietasyrjänkangas-sirkkaharju
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