
1. Haaravuoren luontopolkuHaapamäen luonto- ja retkeilykohteita

1

2

3

4

5

8

9

6

7

10

11

12 17

15

14

18

3. Ristakosken mylly. Vanha hirsinen myllyrakennus ja 
vapaana kuohuva koski.

4. Riihon Lehdontien lintutorni. Monipuolinen muutto- ja 
pesimälinnusto. Parhaimmillaan huhtikuusta kesäkuuhun. 

5. Riihon Himmaanmäen näkötorni. Riihon kyläyhdistyksen 
rakentamasta tornista avautuvat upeat näköalat.

6. Riihon Peräjärven lintutorni. Parhaimmillaan kevät-
tulvan aikaan. Tornin polulla voit tarvita saappaat.

7. Vääriskoski. Yli kilometrin mittainen koskijakso.
8. Lusikkalahden luonnonsuojelualue ja satama, jota 

ympäröivä kuusikko on suojeltu METSO-ohjelmassa.
9. Noron luonnonsuojelualue. Kalliomännikköä ja lähteisiä 

korpia sisältävä kohde on suojeltu METSO-ohjelmassa.
10.Kankamon lintujärvi. Yksi Keuruun parhaista lintu-

kosteikoista on näyttävimmillään toukokuussa.
11.Mörrin Metsän luonnonsuojelualue. Kohde suojeltiin 

METSO-ohjelmassa Sylvi-myrskyn jälkeen 2010.
12.Ruohosuo. Luonnontilaisena säilyneellä nevalla on muun 

muassa lähteitä sekä runsas perhoslajisto.
13.Hylkysen niitty. Radanvarsiniityllä kasvaa mm. hirven-

kelloa, vilukkoa ja soikkokaksikkoa.
14.Valkeisen uimaranta ja laavu
15.Yltiän uimaranta
16.Yltiän eteläinen uimaranta
17.Hylkysen uimaranta
18.Niemelänjärven uimaranta
19.Riihon Ylisen uimaranta
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Keurusseudun Luonnonystävät ja Haapamäen kyläyhdistys
tekivät vuonna 2014 aloitteen kaupungin omistaman Haara-
vuoren alueen varaamiseksi luontopolkua varten. Kaava-
muutoksen yhteydessä metsä merkittiin tärkeäksi luonto-
kohteeksi ja polku rakennettiin talkoovoimin kesällä 2016.

Luontopolun varrella olevissa opastauluissa kerrotaan alueen
luonnosta ja luonnonilmiöistä. Polun alkuun pääset seuraa-
malla parkkipaikan kulmasta lähteviä viittoja. Matkaa on
kevyenliikenteenväylää ja kylätietä pitkin noin 400 metriä.
Koko lenkin pituus on noin 2,5 km. Luontopolku on merkitty
maastoon sinisillä puihin maalatuilla merkeillä.

Polku kiemurtelee kallioisessa männikössä, laskeutuu välillä
tiheään kuusimetsään, kulkee korven laitaa ja poikkeaa
puron partaalla. Matkalla voit hyvällä onnella kuulla hiljaista
koputtelua pohjantikan tutkiessa kuusten runkoja tai nähdä
varpushaukan vilahtavan polun yllä. Heinäpuron hämyssä taas
viihtyvät monet kosteiden lehtojen kasvit.

Palokärki. Kuva: Ari Aalto

Rautatieaseman pohjoispuolella sijaitsevan Asemanniityn
historia ulottuu aina vuosiin 1926-34, jolloin Haapamäen
vilkkaan risteysaseman asemapäällikkönä oli O. A. Grön-
dahl. Kasviharrastajana tunnetun Gröndahlin perintönä
ratapihalle viettävässä rinteessä kasvaa yhä useita harvi-
naisia kasveja, vaikka suurin osa rautatien mukanaan tuo-
mista lajeista onkin ajan saatossa kadonnut.

Alue oli vuosikymmeniä vailla hoitoa, kunnes Luonnon-
ystävät ottivat sen huomaansa. Sittemmin niittyä on nii-
tetty myös EU-työllisyystöinä ja VR:n tuella. Niityn
kasvierikoisuuksia ovat mm. keminängelmä, rohtopähkämö,
varsankello, hirvenkello, ukonpalko, rohtoraunioyrtti,
kyläkurjenpolvi, maahumala, isolaukku, nurmikohokki, sär-
mäputki, nurmilaukka, mäkitervakko ja toukotaskuruoho.
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Metsäkurjenpolvi. Kuva: Ari Aalto
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Sijaintisi


