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UNESCO:n maailmanperintökohteeksi vuonna 2005 

Näkymä kolmiomittaustornista koilliseen Päijänteen Mustanselälle. 

Struven ketju 

Oravivuoren kolmiomittauspiste –  
UNESCO:n maailmanperintökohde Korpilahdella 



Jyväskylän Korpilahdella Oravivuoren 

huipulla sijaitsee yksi kuudesta Unes-

con maailmanperintökohteena suojel-

lusta Struven ketjun pisteestä Suomes-

sa. Struven ketju on Mustaltamereltä 

Pohjoiselle jäämerelle ulo uva 2820 

km pitkä mi ausketju, jolla 1800-

luvulla selvite&in maapallon muotoa. 

Ketjun tarkat kolmio- ja täh'mi auk-

seen perustuvat tulokset antoivat hy-

vän perustan myös myöhemmälle, eri-

tyises' so'laskäy öön tarvi avalle 

kartoitukselle.  

Nimensä ketju on saanut saksalaissyn-

tyisen täh''eteilijän, Tarton täh'tor-

nin silloisen johtajan, Friedrich George 

Wilhelm Struven mukaan. Struven kol-

miomi ausketju mita&in 265:n pis-

teen kau a vuosina 1816-1855 Ukrai-

nan Izmailiasta Norjan Hammerfes'in. 

Suomeen mita&in 83 piste ä, joista 

nykyisen Keski-Suomen maakunnan 

alueelle 13.  

Ketju kulkee kaikkiaan kymmenen val'-

on alueella ja suojeltuja mi auspisteitä 

on yhteensä 34.  Norja (4 suojeltua pis-

te ä), Ruotsi (4), Suomi (6), Venäjä (2), 

Viro (3), Latvia (2), Lie ua (3), Valko-

Venäjä (5), Moldova (1), Ukraina (4).  

Maat ovat tehneet yhteistyötä ketjun 

pisteiden kunnostamiseksi vuodesta 

1993 läh'en.  

Ketju ote&in Unescon maailmanperin-

tölue eloon vuonna 2005. Muut Suo-

men pisteet ovat Mustaviiri, Porlammi, 

Alatornion kirkko, Aavasaksa ja Stuor-

rahanoaivi. 

Oravivuoren huipulla sijaitseva piste, 

Puolakka, mita&in vuonna 1834 ja 

merki&in poralla kallioon. Mi aajina 

toimivat suomalaiset upseerit, Tarton 

yliopistossa maanmi ausoppinsa saa-

neet Karl Melan ja Laukaassa syntynyt 

Jacob Oberg. Geodee&nen laitos 

mi asi Oravivuorelle ensimmäisen luo-

kan kolmiopisteen vuonna 1930 vain 

43 sen&metrin päähän Struven alkupe-

räisestä pisteestä. 

Maanmi auslaitoksella on ollut Oravi-

vuorella useita kolmiomi austorneja, 

joista viimeisin oli käytössä 1980-luvul-

le saakka. Sen jälkeen GPS-satellii&mit-

taukset syrjäy&vät kolmiomi aukset. 

Vuosina 1969–1987 paikalla oli myös 

Geodee&sen laitoksen täh'mi aus-

asema. 

Nykyinen Oravivuoren kolmiomi aus-

torni rakenne&in vuonna 1997 Maan-

mi auslaitoksen ja Geodee&sen lai-

toksen toimesta muistoksi alueen mer-

kityksestä Suomen kartoitukselle. Torni 

luovute&in Korpilahden kunnalle juh-

lallisin menoin 13.6.1997. Tornin alku-

peräisten 'kkaiden 'lalle rakenne&in 

turvallisemmat portaat kesällä 2011 ja 

huipulle johtavia pitkospuita kunnos-

te&in kesällä 2012. 

Korpilahden satamasta Oravivuoren 

juurelle on maanteitse matkaa 14 km. 

Likimain saman verran matkaa kertyy 

myös vesitse. Kävelymatkaa polkua 

pitkin huipulle on kilometrin verran. 

Struven mittauspiste Oravivuorella. 

Vanhan Korpilahden Ko'seutuyhdistys jär-

jestää opaste uja käyntejä Oravivuorelle. 

Lisä'etoja:  

Ma& Hyvärinen p. 0400327613, 

ma&.hyvarinen@innoverkko.com 

Päijänteeltä Oravivuoren profiili erot-

tuu hyvin. Huipulla ollu a tornia on 

aikanaan käyte y myös maamerkkinä 

tultaessa vesitse Puolakalle.  

Struven ketjun kulku Suomessa. Kartta: 

Maanmittauslaitos. 


