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Hyppyruudukon asentaminen



RUU-TU-HYP-PE-LY
 

RUUTUHYPPELY VIE MUKAANSA
JA LISÄÄ LIIKKUMISEN ILOA !
  

Ruutuhyppely on perinneleikki, jota lapset ja nuo-

ret ovat harrastaneet kotipihoilla, kouluissa ja päi-

väkodeissa jo monen sukupolven ajan. 

Ruutuhypyssä leikkijöitä on yleensä 2 yhtä aikaa. 

Vaikeustason mukaan osallistujia voi kuitenkin olla 

1:stä jopa 4 pelaajaan. 

Leikkiä varten tarvitaan 10 ruudun hyppyruuduk-

ko, joka aikaisemmin piirrettiin usein kepillä hiek-

kaan tai liidulla asvalttiin. Nyt hyppyruudukon voi 

asentaa betonisista pihakivistä ja laatoista pitkäi-

käiseksi ruudukoksi hiekkapohjaan, nurmikolle tai 

asvalttipintaan. 



Pelinappulaksi kukin hyppääjä valit-

see litteän, n. 5 cm kokoisen kiven. 

Pelijärjestyksen voi arpoa esim. näin: 

kukin pelaaja pyrkii heittämään 

kivensä esim. 4 ylimmän ruudun ris-

teyskohtaan. Se, joka saa kivensä 

lähimmäksi kohdetta, voi aloittaa 

pelin.

PELIOHJEET

1. Taivasruudokko

Peli kulkee siten, että kukin pelaaja vuorotellen 

heittää kiven yhteen ruutuun kerrallaan ja pyrkii 

pääsemään läpi ruudukon mahdollisimman nope-

asti eli ilman virheitä. 

Ensimmäinen heitto suunnataan pelaajaa lähinnä 

olevaan ensimmäiseen ruutuun, toisella kierroksel-

la kivi heitetään kakkosruutuun jne. 



Kiven heittämisen jälkeen pelaaja lähtee yhdellä 

jalalla hyppäämään ruudusta ruutuun. Hän ei saa 

astua ruutuun, jossa kivi on, vaan hänen on hypät-

tävä ruudun yli.

Tavoitteena on, että jokainen pelaaja pääsee 

ruudukon läpi ”Taivaaseen” eli ruutuihin 9 ja 

10, kääntyy ympäri ja palaa hypäten yhdellä 

jalalla takaisin. 

Kaksi rinnakkain sijaitseva ruutua 

toimivat levähdyspaikkana, jo-

hon pelaaja voi astua molemmin 

jaloin yhtäaikaa.

Hypättäessä siihen ruutuun, jossa heittokivi on, ei 

saa astua ollenkaan. Takaisin hypätessään pelaaja 

poimii heittokiven mukaansa, astumatta kuiten-

kaan ruutuun, missä kivi on.



Mikäli pelaaja kuitenkin rikkoo sääntöä ja astuu 

ruutuun, jossa heittokivi on, hän joutuu luovutta-

maan pelikerran toiselle pelaajalle. Heittokivensä 

hän joutuu jättämään entiseen ruutuun paikoil-

leen.

Mikäli heittokivi osuu kahden ruudun rajalle, kivi 

jää paikalleen edelliseen ruutuun  ja pelaaja joutuu 

luovuttamaan pelivuoron toiselle pelaajalle.

Ruutuhypyn voittaja on se, joka en-

simmäisenä on heittänyt kiven jo-

kaiseen 10 ruutuun ja  

kiertänyt kunkin heitto-

kerran jälkeen hyppäämällä ruudukon 

päästä päähän. 

Ruutuhyppy on innostava, haastava 

seurapeli ja kivaa ajanvietettä niin 

aikuisille kuin lapsillekin. 



 2. Neliöruudukko

Ensimmäinen hyppääjä asettaa kivensä ruutuun 

no 1 ja hyppää ruutuun yhdellä jalalla, potkaisee 

kiven ruutuun 2 ja hyppää itse sinne perästä, 

potkaisee kiven jälleen seuraavaan ruutuun jne. 

Kiertäen näin ruudukon yhdellä jalalla hyppien ja 

kiveä edessään siirrellen ruudusta toiseen, pelaaja 

potkaisee lopuksi kiven viimeisestä ruudusta ulos.

Vuoro vaihtuu aina, jos kivi joutuu ruutujen ra-

jalle, pelaaja koskettaa toisella jalallaan maata tai 

jalka koskettaa rajoja. Keskeyttänyt jatkaa seuraa-

valla vuorollaan siitä, mihin edellisellä kerralla jäi.

Jos hyppääjä on selvittänyt koko ruudukon niin, 

ettei kivi ei ole jäänyt yhdenkään ruudunrajan 

päälle eikä hyppääjä ei ole koskettanut maata 

toisella jalallaan tai astunut rajan päälle, hän voi 

aloittaa seuraavan kierroksen. Seuraava kierros 

aloitetaan heittämällä kivi ruutuun no 2, kolmas 

kierros aloitetaan ruudusta no 3 jne. Ensimmäise-

nä kaikki ruudukot kiertänyt on voittaja.



NÄIN ASENNAT HYPPYRUUDUKON 
PIHALAATOISTA

Tarvikkeet: 
10 betonista pihalaattaa

Koko 40 x 40 cm tai 50 x 50 cm

Paksuus 8 cm

Karkeahkoa soraa

Asennushiekkaa pienirakeista

Työvällineet:

Lapio

Linjalankaa

Harja

Vesivaaka

Huomaa! Ruutuhyppely on turvallisinta silloin, 

kun hyppyruudukko on asennettu samaan tasoon  

ympärillä olevan sorapinnan kanssa.



Hyppyruudukko soramaalle
1. Merkitse tulevan hyppyruudukon kohtaan maa-

han ruudukon kokoinen suorakaide 10 cm:n 

työvaralla (40 x 40 cm:n laatalla alueen koko 

on noin 3 m x 1 m, 50 x 50 cm:n laatalla noin 

3,7 m x 1,2 m).

2. Poista merkityltä alueelta noin 10 cm paksu 

maakerros.

3. Tasaa kaivannon pohja ja levitä pohjalle muu-

taman cm:n vahvuinen asennushiekkakerros.

4. Tasaa asennushiekka suoralla laudalla vesi-

vaa’an avulla. Tasauksen jälkeen asennushiekal-

la ei tulisi enää kävellä. 

5. Linjalankaa käyttämällä varmistat että ruu-

dukon laatat asettuvat ladottaessa suoraan 

linjaan. Aloita ruudukon asentaminen laatasta 

no 1. Kuten pihakivien ja laattojen asennuk-

sessa yleensäkin, työ etenee valmiiksi asen-

netun kivipinnan päältä; eli asenna laatta no 2  

laatta no 1:n päältä.



6. Mittaa ja merkitse laattaan no 2 keskilinja. 

Asenna laatta no 3 niin, että sen oikea reuna 

asettuu laatan no 2 keskilinjaan.

7. Asenna seuraavaksi laatta no 5 linjalangan mu-

kaan. Laatta no 4 asennetaan myöhemmin.

8. Merkitse laatan no 5 keskilinja ja asenna laatta 

no 6 asettamalla sen oikea reuna laatan no 5 

keskikohtaan.

9. Jätä laatta no 7 asentamatta ja asenna laatta 

no 8 linjalangan mukaan.

10. Merkitse laatan no 8 keskikohta ja asenna laat-

ta no 9 asettamalla sen oikea reuna laatan no 8 

keskikohtaan. Poista tämän jälkeen linjalanka 

ja asenna laatat 10, 7 ja 4 paikoilleen.

11. Viimeistele ruudukko harjaamalla hienoa hiek-

kaa (esimerkiksi asennushiekka) saumojen vä-

liin ja tue ruudukko soralla. 



Hyppyruudukko nurmikolle
1. Merkitse valitsemallesi paikalle hyppyruudukon 

kokoinen suorakaide 10 cm:n työvaralla (40 x 

40 cm laatalla alueen koko on noin 3 m x 1 m, 

50 x 50 cm laatalla noin 3,7 m x 1,2 m). Irrota 

nurmikko lapiolla siistinä suikaleina. Näin voit 

halutessasi käyttää paloja siirtonurmen tavoin 

hyppyruudukon ympäryksen viimeistelyvai-

heessa.

2. Poista merkityltä alueelta humusmaa n. 

15-20 cm syvyydeltä, tasaa pohja ja täytä kai-

vanto murskesoralla (0-16 mm) noin 5 cm ym-

päröivää nurmipintaa matalammaksi.

3. Tiivistä kantava sorakerros tarvittaessa vettä 

ja vaikkapa omatekoista junttaa apuna käyt-

täen. Tiivistyksen jälkeen murskesorapinnan 

tulisi olla vajaa 10 cm ympäröivää nurmen-

pintaa alempana. 



4. Levitä soran päälle muutaman cm:n vahvuinen 

asennushiekkakerros ja tasaa asennushiekka 

suoralla laudalla vatupassin avulla. Tämän 

vaiheen jälkeen pohjan päällä ei enää tulisi 

kävellä. 

5. Linjalankaa käyttämällä varmistat, että ruu-

dukon laatat asettuvat ladottaessa suoraan 

linjaan. Aloita ruudukon asentaminen laatasta 

no 1. Kuten pihakivien ja laattojen asennukses-

sa yleensäkin, työ etenee valmiiksi asennetun 

kivipinnan päältä; eli asenna laatta no 2 laatta 

no 1:n päältä.

6. Mittaa ja merkitse laattaan no 2 keskilinja. 

Asenna laatta no 3 niin, että sen oikea reuna 

asettuu laatan no 2 keskilinjaan.



7. Asenna seuraavaksi laatta no 5 linjalangan mu-

kaan. Laatta no 4 asennetaan myöhemmin.

8. Merkitse laatan no 5 keskilinja ja asenna laatta 

no 6 asettamalla sen oikea reuna laatan no 5 

keskikohtaan.

9. Jätä laatta no 7 asentamatta ja asenna laatta 

no 8 linjalangan mukaan.

10. Merkitse laatan no 8 keskikohta ja asenna laat-

ta no 9 asettamalla sen oikea reuna laatan no 8 

keskikohtaan. Poista tämän jälkeen linjalanka 

ja asenna laatat 10, 7 ja 4 paikoilleen.

11. Harjaa lopuksi hienoa hiekkaa (esimerkiksi 

asennushiekka) saumojen väliin, täytä laat-

tojen ja nurmen väli joko nurmisuikaleilla tai 

murskesoralla. Harjaa ruudukko puhtaaksi. 

Nurmikon leikkaus helppoa, kun hyppyruuduk-

ko on asennettu samaan tasoon maanpinnan 

kanssa.





Hyppyruudukko asfalttipintaan
1. Aloita hyppyruudukon asentaminen asettele-

malla pihalaatat ensin asfaltin päälle ruudukon 

muotoon. Piirrä sitten merkkausliidulla ruudu-

kon muotoa myötäilevä kuvio asfalttiin. 

2. Siirrä sen jälkeen laatat sivuun ja sahaa asfalt-

tiin merkintöjen mukaiset viillot timanttiteräl-

lä varustetulla leikkurilla. 

3. Poista asfaltti varovasti rikkomatta ympärillä 

olevaa asfalttipintaa käyttäen apunasi esimer-

kiksi rautakankea. Poista asfaltin alta tiivisty-

nyttä maata sen verran, että hyppyruudukoksi 

asennettavien laattojen alle on mahdollista 

levittää muutaman cm:n vahvuinen tasainen 

asennushiekkakerros. 

4. Tasaa asennushiekka lyhyellä laudalla. Tasa-

uksen jälkeen asennushiekalla ei tulisi enää 

kävellä. 



5. Asenna laatat numerojärjestyksessä 1-10 ja tee 

tarvittavat oikaisut lapionkärjellä ennen sau-

mausta. 

6. Harjaa hienoa hiekkaa (esimerkiksi asennus-

hiekka) saumojen väliin. 

Leppäkerttukiven teko-ohjeen löydät osoitteesta 

www.pihakivi.com

Hauskoja yhdessäolohetkiä ja
iloista pelimieltä!



www.pihakivi.com


