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Salaperäinen Tupavuoren luola
Tupavuoren kalliossa on suuri lohkare- ja rakoluola, 
jonka salimaiseen tilaan pääsee halkeaman kautta. 
Luola on muodostunut vaaka- ja pystyrakojen 
syventyessä jäätikön irrottaessa lohkareita 
kalliosta. 

Luolaston kerrotaan toimineen myös piilopaikkana 
sota-aikoina.  Erään tarinan mukaan läheisellä 
järvellä kulkeneen sotajoukon sotilaat kuulivat 
luolasta lapsen itkua, mutta koska joukon johtaja 
ei kuullut mitään, hän komensi joukon jatkamaan 
matkaa. Luolassa piilotteleva väki selvisi 
säikähdyksellä.

Mysterious Tupavuori cave
Bedrock in the Tupavuori area features a large 
boulder and crevice cave, whose hall-like space 
can be accessed through a crack. The cave was 
formed when horizontal and vertical crevices 
deepened as the glacier plucked boulders from 
the rock.

The cave is also said to have been a hideout during 
the war.  One story has it that some of the troops 
that passed by the lake heard a child crying in the 
cave, but since the commander didn’t hear it, he 
ordered his troops to push on. The people hiding 
in the cave got off with a fright.

Huomioithan, että Tupavuoren luola on 
vaikeakulkuisessa maastossa. Luolassa 
vierailuun tarvitset maastokelpoiset varusteet 
ja taskulampun. Maastossa liikut omalla 
vastuulla.

Please note that the Tupavuori cave is in terrain 
that is difficult to navigate. You will need off-
road equipment and a torch to visit the cave. 
Visitors go off-road at their own risk.
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