Kärkisten silta

Vaarunvuori

Kolmenvuoren
Valloitus

Koe itse polkujen lumo ja tule takaisin
virkistyneenä ja nuorentuneena

Oravivuori

Kiviönniemi, N 61.97020°, E 25.59120°

#threehillschallenge

Oravivuori

Korpilahti’s nature trails:
Haukkavuori, Oravivuori and Vaarunvuoret
parasta Jyväkylää
Kuvat: Tero Taka-Eskola (Visit Jyväskylä), Heikki Sulander, Jari Jermalainen, Timo Levola

Go Korpilahti Go -hanke, www.korpilahti.info

Experience the magic of trails and come back
refreshed and invigorated

9,5 km (keskivaativa, 3-4 h), 14,5 km (keskivaativa, 7 h)

9,5 km (intermediate, 3-4 h), 14,5 km (intermediate, 7 h)

Haukankierros

The Haukka Circuit

Haukankierros vie retkeilijän keskelle Korpilahden kaunista maaseutua - nostalgisille hiekkateille, varjoisille poluille ja kallioille.
Lähtöpiste on Korpilahden satamasta, josta jatketaan kävelysiltaa
pitkin ohi Alkio-opiston ja kohti Hyrkkölää.

This circular walk takes you into the heart of Korpilahti`s enchanting countryside. The route takes you down evocative dirt tracks,
shady forest paths, and over rocks. It starts from Korpilahti marina, takes you over the footbridge, past Alkio College, and onwards
to the village of Hyrkkölä.

Pirttilahden jälkeen kiivetään jyrkkää ja vaativaakin kalliopolkua
pitkin mahtavan Haukkavuoren laelle, josta avautuvat upeat maisemat kauas Päijänteelle. Haukkavuoren päältä reitti jatkuu alaspäin kohti Kiviönniemeä. Kierroksen puolivälissä voi valita jatkaako Kiviönniemen laavulle vai kääntyykö kohti Korpilahden taajamaa.
Lähtö: Korpilahden satama. Lataa kartta oheisesta QR-koodista.

After skirting Pirttilahti village, you will climb up a steep, rocky
path to the top of Haukkavuori to be greeted with awe-inspiring
views over Lake Päijänne spread out beneath you. The route carries on from the top of Haukkavuori and takes you down towards
the headland at Kiviönniemi. At the halfway point you can choose
whether to carry on to the lean-to shelter at Kiviönniemi or turn
back towards centre of Korpilahti.
Start: Korpilahti harbour. Use the QR code to load a trailmap.

Vaarunvuorten luontopolku

4 km (helppo, 2-3 h)

Vaarunvuorten alueita kuuluu nykyään lehtojen-, rantojen-, soidenja vanhojen metsien kansallisiin suojeluohjelmiin. Täältä löytyvät
pysähdyttävät sammalpohjaiset metsät sekä Särkijärven rantoja
kiertävät pitkospuut. Polun käännekohta on Vaarunjyrkkä - josta
voi tietenkin tähyillä Päijänteelle.
Korospohjan rantautumispaikka sijaitsee Päijänteen rannalla ja on
saavutettavissa vesitse, yleistä laituria ei ole. Tulentekopaikan ja
Korospohjan rantautumispaikan välillä on yhdyspolku. Reitti on
keskivaativa korkeuseron vuoksi.
Lähtö: tieltä nro 9 käännytään Korpilahdelta Joutsaan ja Luhankaan vievälle Vespuolentielle (nro 610). Tätä tietä ajetaan noin 14
km, jolloin Vaarunvuorten pysäköintialue on tien oikealla puolella.
Katso kartta oheisesta QR-koodista.

2,2 km (keskivaativa, 1-2 h)

Oravivuoren luontopolku

Oravivuoren huipulla sijaitsee yksi UNESCON maailmanperintökohteisiin kuuluvan Struven ketjun mittauspisteistä. Huipulla on tukeva näköalatorni kertomassa Oravivuoren eli Puolakan mittausaseman merkityksestä Suomen kartoitukselle. Paikka, joka on itse koettava! Välillä jyrkälläkin polulla on puuportaita ja lyhyitä pitkospuita sekä levähdyspenkkejä. Näköalat tornista Päijänteelle ovat
huikeat kaikkina vuodenaikoina!
Lähtö: Oravivuorelle pääset tieltä numero 9, josta on kaksi opastettua reittiä Oravivuorelle. Molempia reittejä pitkin on noin 10 kilometrin matka parkkipaikalle.

Vaarunvuoret Nature Trail

4 km (easy, 2-3 h)

In and around these ancient hills are various national conservation projects that cater for woodlands, wetlands, lakeshores and
old-growth forests. Here you can find quiet moss-covered forests
and boarded paths on the fringes by Lake Särkijärvi. At the turning point of the trail there are the cliffs at Vaarunjyrkkä, from
where there are more views out over lake Päijänne.
Korospohja landing stage is on Lake Päijänne and can also be
reached by boat. The campfire place and landing stage at Korospohja are connected by a route. The route is steep and quite
challenging because the difference in altitude between the shore
and campfire area is about 100 m in the space of a kilometre.
Start: from the E63 (route 9) in Korpilahti, turn to Joutsa and Luhanka (route 610). After about 14 km you will find the Vaarunvuoret parking area on the right. Use the QR code to see a map.
2,2 km (intermediate, 1-2 h)

Oravivuori Nature Trail

Oravivuori is one of the triangulation points on the UNESCO
world heritage-listed Struve Geodetic Arc. At the summit there is
a viewing tower with information explaining about how Oravivuori’s Puolakka triangulation point helped yield the first accurate
measurement of a meridian, and more on the history of maps in
Finland. A place you must experience yourself!
Wooden steps, boarded paths, and benches for taking breaks
have been built along the trail. From the tower at the top, the
views over Lake Päijänne are breathtaking throughout the year!
Location: Oravivuori car park is about 10 km from the main road
and can be reached from two points on the E63 (route 9) – both
roads are signposted.
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