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oRaViVuoRen toRni
opetuskäyttö
struven ketju, maanmittaus, geodeettinen laitos, unesco-koh-
de, lintujen havainnointi.

kuvaus
korpilahden puolakan kylän oravivuorella on maanmittauslai-
toksen tukeva kolmiomittaustorni paikalla, josta suomen kol-
miomittaustoiminta aloitettiin. oravivuori kuuluu ns. struven 
ketjuun, joka on ollut unescon maailmanperintöluettelon koh-
de vuodesta 2005 lähtien. 

struven ketju on mustaltamereltä pohjoiselle jäämerelle ulot-
tuva kolmiomittausketju, jolla 1800-luvulla selvitettiin maan 
muotoa.  suomessa on suojeltu kuusi ketjuun kuuluvaa pistet-
tä. puolakan piste mitattiin vuonna 1834 ja merkittiin poralla 
kallioon. Gps-mittaukset syrjäyttivät kolmiomittaukset 1980-lu-
vun puolivälissä. siihen asti paikalla oli kolmiomittaustorni sekä 
Geodeettisen laitoksen tähtimittausasema 1969-1987. nykyi-
nen torni on  maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen 
yhdessä rakennuttama muistoksi alueen merkityksestä suo-
men kartoitukselle. 

maanmittauslaitos on tuottanut opetusta varten verkko-ope-
tusaineiston osoitteeseen www.karttakaaro.fi. maan merki-
tys -sivulla on tehtäviä, joita voidaan käyttää eri oppiaineiden 
opetuksessa. niiden avulla voi tutustua esimerkiksi maanmit-
taukseen ja kartan käyttöön. tehtävien kautta voidaan käsitel-
lä myös yleisesti suomea ja yhteiskuntaa. opetusmateriaaleista 
on yhteys myös kansalaisen karttapaikkaan. maanmittauslai-
toksen sivuilta löytyy myös verkkonäyttely maan mitta, jossa voi 
tutustua mm. vanhoihin karttoihin. maailmanperintöä esittele-
västä osiosta löytyvät uudet videot kertovat, mistä kolmiomit-
tauksessa on kysymys.

maanmittausmuseo Jyväskylässä on kiinnostava tutustumis-
kohde peruskoulun ylimmille luokille ja lukiolaisille. 

opasteet ja retkipalvelut
tornille pääsee ajamalla valtatietä 9 korpilahdelta muutaman 
kilometrin Jämsään päin ja kääntymällä puolakkaan johtavalle 
tielle. tätä tietä ajetaan n. 10 km, kunnes vajaa kilometri puo-
lakan kylän jälkeen tie haarautuu vasempaan Vanhanpääntiel-
le. tienhaarassa on opastekyltti näkötornille. Vanhanpääntietä 
ajetaan puolisen kilometriä, jolloin tullaan autojen parkkipai-
kaksi sopivalle levikkeelle. karttalinkki. tien vasemmalla puolel-
la on opastekyltti tornille johtavalle polulle. kävelymatkaa on n. 
1 km, välillä jyrkkääkin kallioseinämää ylöspäin. Veneellä pää-
see omenalahden luonnonsatamaan, josta polku vuorelle läh-
tee kummelin läheisyydestä. oravasaaren kärjestä on löydetty 
muinaishauta ja muinaislöytöjä on tehty myös metelinkiukailta, 
pyöreiltä silokalliosaarilta. sijaintikartta.

saavutettavuus ja varusteet
Varsinkin syksyllä ja keväällä kiikarit on hyvä ottaa mukaan lin-
tujen havainnointia varten. nousu tornille on paikoin jyrkkä.  
maanmittausmuseo on osoitteessa oikokatu 11, Jyväskylä.  

lähteet
luontoretkelle keski-suomeen
maanmittauslaitos
opetusmateriaalit
keski-suomen lintutieteellinen yhdistys
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http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/organisaatio/historia/struven-ketju
http://www.karttakaaro.fi/
http://www.karttakaaro.fi/verkkonayttely
http://www.museot.fi/museohaku/index.php?museo_id=21116
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3422670&y=6870185&srs=&text=P-paikka&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3423154&y=6869761&text=Oravivuori&scale=16000&mode=&action=link&lang=fi-FI%27,600,600,true,true%29
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=140286&lan=fi#a6 
http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/organisaatio/historia/struven-ketju
http://www.karttakaaro.fi/maailmanperinto/struven-ketju
http://www.ksly.net/index.php?sivu=429

