
Puolakka, Korpilahti
Oravivuoren maisemat, Keski-Suomi

Oravivuori on luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas kallioalue. Oravivuoren 
huipulla sijaitseva piste, Puolakka mitattiin vuonna 1834 ja merkittiin kallioon. Se on yksi 
Suomen kuudesta Unescon maailmanperintökohteena suojellusta Struven ketjun pisteestä. 
Struven ketju on eräs aikansa huomattavin teknis-tieteellinen saavutus. Sitä pidettiin 
malliesimerkkinä kolmiomittauksesta vielä 1900-luvun jälkipuoliskolla. 

Ketjulla on myös huomattavaa yleismaailmallista arvoa. Se on yhdistänyt kansoja 
Mustaltamereltä Pohjoiselle jäämerelle lähes 200 vuoden ajan.  Struven ketjun mittauksista 
lähtien Oravivuori on ollut eräs Suomen geodeettisista peruspisteistä.

Oravivuoren laelta avautuu pitkiä näkymiä Päijänteen suurjärven maisemaan sekä järveä 
ympäröivään vuorimaastoon. Puusto on kasvullaan saattanut jo ohittaa vanhat 
havaintopisteet. Poutvaaran 1940-luvulla ikuistamat esteettömät näkymät Päijänteelle voi 
edelleen tavoittaa, kun kipuaa 1990-luvun lopulla rakennetun uuden kolmiomittaustornin 
huipulle.
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Maanmittauslaitos, karttapaikka

Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Keski-Suomi.

Maisemallisesti merkittävä Oravivuori on 
Päijänteen länsirannalla sijaitseva kallioniemi

Oravivuori on vaikuttava, noin 122 metrin korkeuteen Päijänteen 
pinnasta nouseva vuori. Vuoren länsisivu on noin 80 metriä 
korkea louhikon reunustama rinne, jonka yläosassa on noin 20 
metriä korkeita pystyseinämiä. Myös vuoren alarinteillä on 
huomattavia jyrkänteitä. Oravivuorta reunustavat topografialtaan 
jyrkkäpiirteiset vuori- ja mäkimaat lännessä sekä kallio- ja 
kivikkorantainen Päijänne idässä. Oravivuoren kallioalueita 
ympäröivät moreenipeitteiset maat, joiden painanteissa on pieniä 
soistumia puroineen. Vuoren pohjoispuolella on pieniä sirpaleisia 
savikkopainanteita, joita on raivattu viljelyyn. 

Alueen vesistömaisemaa hallitsee Päijänne, jonka syvät lahdelmat 
ovat muodostuneet jääkauden puhdistamiin kallioperän 
murroksiin. Päijänteen keskellä on pieniä kallioisia saaria ja 
luotoja, jotka erottavat Oravivuoren eteläpuolella aukeavaa 
Vanhaselkää ja vuoren pohjoispuolista Ryhinselkää toisistaan. 

Oravivuori on luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas kallioalue, jonka edustalla 
sijaitsevassa Oravisaaressa on yksityisiä luonnonsuojelualueita. Päijänteen lämpötilavaihteluja 
tasaava vesistö sekä monesta suunnasta suojaavat vuoret luovat alueelle edullisen pienilmaston, 
jonka johdosta kasvukausi on hieman keskimääräistä pidempi ja kasvillisuus paikoin rehevää. 
Maisemanähtävyyden rajaukseen sisältyy myös Päijänteen selkävesien arvokasta järviluontoa.

Päijänne on huomattava muinainen kulkureitti, jota pitkin eränkävijät ovat liikkuneet. Oravivuoren 
kupeessa olevasta Oravisaaresta on löydetty rautakautinen röykkiö, joka sijaitsee saaren 
pohjoisrannalla. 

Oravivuoren kulttuurihistoriallinen merkitys perustuu sen asemaan Struven ketjun 
mittauspisteenä. Struven ketju on matemaatikko Friedrich Georg Wilhelm von Struven mukaan 
nimetty kolmiomittausketju, jonka avulla on 1800-luvulla selvitetty maapallon muotoa ja kokoa. 
Unesco on valinnut Struven ketjun maailmanperintökohteeksi ja listannut kohdeluetteloonsa 34 
suojeltua mittauspistettä. Oravivuori on yksi Suomen kuudesta kohdeluetteloon valitusta 
pisteestä. Oravivuoren huipulla sijaitseva piste mitattiin vuonna 1834, ja pisteen kohdalle porattiin 
edelleen näkyvä reikä. Struven ketjun mittauksista lähtien Oravivuori on ollut yksi Suomen 
geodeettisista peruspisteistä, ja vuonna 1930 Geodeettinen laitos mittasi ensimmäisen luokan 
kolmiopisteen 43 senttimetrin päähän Struven retkikunnan mittaamasta pisteestä. Vuoren laella 
on sijainnut Maanmittauslaitoksen kolmiomittaustorni 1980-luvun puoliväliin saakka. Vuosina 
1969-1987 Oravivuorella oli myös Geodeettisen laitoksen tähtitieteellinen mittausasema. Nykyisin 
vuoren laella on Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen yhdessä rakennuttama 
kolmiomittaustorni, joka pystytettiin vuonna 1998 muistuttamaan Oravivuoren mittausaseman 
merkityksestä Suomen kartoitukselle. Oravivuoren laelle johtaa vuoren länsirinteen kautta 
johdettu, osittain porrastettu polku. 

Oravivuoren tuntumassa sijaitsevassa Kankarin saaressa on Alvar Aallon suunnittelema kesähuvila, 
joka on yksityisomistuksessa.


