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HyyppäänVuori
opetuskäyttö
jääkauden jäljet, komeat maisemat, luonnonhoitometsä, metsä-
lehmusmetsikkö, eläimiä (mm. kalasääski, mäyrä, huuhkaja, liito-
orava), natura 2000 -kohteen syntyhistoria, Hyyppää-liike, pekka 
Väisänen.

kuvaus
jääkausi muovasi Lievestuoreenjärven lounaisrannalla kohoavan 
Hyyppään nykyiseen asuunsa. korkeuseroa vuoren korkeimman 
kohdan ja vieressä olevan Hyyppään syvänteen välille muodostui 
noin 160 metriä. jylhä kallioinen Hyyppäänvuori on geologialtaan, 
maisemiltaan, kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään arvokas erämai-
nen alue. 
Laella on hieno näköalapaikka, lakkapäämäntyjä ja keloja sekä 
metsähallituksen rauhoittama luonnonhoitometsä ja  mm. mäy-
rän pesäluolasto. Lakiosaa kiertää pystysuora kallioseinämä, mui-
naisranta. kaakkoisrinteellä on rauhoitettu lehtoalue, jossa esiintyy 
mm. metsälehmusta,  metsänätkelmää, näsiää, lehtoneidonvaip-
paa ja soikkokaksikkoa. Vuoren koillisrinteellä kohoaa yksinäinen 
kalasääsken pesäpuu. Vuoren länsipuolen juurella kasvaa muuta-
man aarin alueella runkolehmuksia, jotka on rauhoitettu luonnon-
muistomerkiksi.
Hyyppään päätymisellä suojeltavaksi natura 2000 –kohteeksi on 
värikäs tausta. Esitaistelijaksi ryhtyi pekka Väisänen, joka on koon-
nut Hyyppään historiaa ylläpitämilleen internetsivulle. juonessa 
mukana oli Laukaan ympäristö- ja maaseutulautakunta, joka teki 
asiasta virallisen esityksen. asiaan vaikutti myös Lievestuoreenjär-
ven rantaosayleiskaava ja sen luonto- ja maisemaselvitys, Lieves-
tuoreenjärven toipuminen sekä seutukaavoitus.

opasteet ja retkipalvelut
kohteella on vaativa maasto. Vuoren rinteet ovat jyrkät ja kostei-
na liukkaat, joten pitäväpohjaiset kengät vaaditaan. kohde ei sovi 
liikuntarajoitteisille. karhulammen rannassa Hyyppäänvuoren juu-
rella on partiolaisten maja.

reitti kohteelle kulkee savion ja  puttolan kylän halki. ajo-ohje jy-
väskylän suunnasta:
aja valtatie 9:ää jyväskylästä noin 20 km, jyrkän ylämäen jälkeen 
risteys, josta käänny vasemmalle Laukaaseen tielle 640. aja 4,5 kilo-
metriä savion kylään, jossa käännyt oikealle soratielle. tienviitassa 
lukee savion ala-aste/puttolantie. aja 4,3 kilometriä ja käänny riste-
yksessä lievästi oikealle Lummelahdentielle. aja 1,5 kilometriä tätä 
mutkittelevaa tietä kääntymättä pienemmille teille. suoraan eteen-
päin jatkuva tie on Hyyppääntie, oikealle lähtee ruoholahdentie. 
käänny oikealle ruoholahdentielle. ruoholahdentietä edettyä 1,6 
km saavut pitkähkölle suoralle, jonka oikealla puolella on pelto. 
suoran keskikohdalta vasemmalta puolelta lähtee hyvä leveä pol-
ku ylös Hyyppäälle. polku on helppokulkuinen.  

reitille on myös vaativampi vaihtoehto Hyyppäänlammen rannalta 
partiomajalta lähtevän polun kautta, jossa kiivetään jyrkähköä rin-
nettä vähitellen ylöspäin. yksityiskohtainen ohje löytyy Hyyppään 
puolustajan pekka Väisäsen ylläpitämiltä nettisivuilta.

Lähteet
Lievestuoreenjärven rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvi-
tys (Eija syrjälä 1995)
Hyyppään internet-sivut (pekka Väisänen): http://www.kolumbus.
fi/hyyppaa
Luontoretkelle keski-suomeen, Laukaa
http://www.ymparisto.fi/ksu >Luonnonsuojelu >natura 2000 -ku-
vaus Hyppään alue

L
a
u
k
a
a

           Jyväskylän seutukunta                      

ku
va

t: 
Ei

ja
 s

yr
jä

lä

http://www.kolumbus.fi/hyyppaa/
http://www.kolumbus.fi/hyyppaa/
http://www.kolumbus.fi/hyyppaa/
http://www.kolumbus.fi/hyyppaa/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140323&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15462&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=15462&lan=fi

