
     Ari Aalto, Risto Sulkava 

Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015 

Alueelle tehtiin kaksi maastokäyntiä lumiolosuhteissa, joten lajistolistaus on vain suuntaa-antava. Keuruulai-
sittain alueen metsät ovat esimerkiksi kääpälajistoltaan selvästi poikkeuksellisia. Neliosaiseen rajaukseen si-
sältyy erittäin vähän alueita, joilla ei nykyisin ole merkittäviä luontoarvoja. Avohakkuita ja taimikoita ei ole 
rajausten sisällä käytännössä lainkaan ja varttuneita kasvatusmetsiäkin vain pienialaisesti. Merkittävät täy-
dentävät osa-alueet on rajattu sinisellä. Ensimmäisessä kartassa on esitetty kaikki arvokkaat metsät ja kah-
dessa seuraavassa ne osat, joilla tehtiin tarkempaa kääväkäsinventointia. 

Laajojen yhtenäisten vanhan metsän kohteiden lisäksi alueen erityispiirteisiin kuuluu pitkä, luonnontilainen 
ja rakentamaton Keurusselän rantavyöhyke. Linnustollisestikin arvokkaan Keurusselän rantaviivaa on suo-
jeltu kokonaisuudessaan vain hieman yli 2 km, josta mannerrantaa alle 1 km yhdessä kohteessa. Nyt on ai-
nutlaatuinen mahdollisuus lisätä suojellun rantaviivan määrää valtion omistuksessa olevalla, järven parhaita 
luontoarvoja edustavalla yhtenäisellä kohteella. Alue on myös maisemallisesti arvokkaalla paikalla. Ranta-
metsissä on lisäksi valkoselkätikan syönnösjälkiä ja kohteen laajoilla lehtipuustoisilla metsillä onkin suuri mer-
kitys lajin levittäytymispyrkimyksissä. 

Seuraavassa on kerrottu luontoarvoista tarkemmin rajauskohtaisesti. Tärkeimmät kääväkäshavainnot on 
osoitettu rajauskartoilla. Kaikki esitellyt kohteet sisältävät kauttaaltaan sellaisia luontoarvoja, joita löytyy 

vain muutamista parhaista yksityismaiden metsistä selvästi pirstoutuneempina ja pienialaisempina. 

 

Rusokantokääpää järeällä kuusilahopuulla kasarmialueen eteläpuolella. 

  



  



  



  



Keuruu, Rautovuori-Rappusuo-Iso Mittamo (103 ha)    

Rautovuoren tien pohjoispuoliset osat 3.1.2015 leimikossa, jonka rajat jäivät epäselviksi. Leimikossa oli kui-
tenkin ilmeisesti myös metsälakinoro, jota ei ollut huomioitu nauhoituksin. Leimikoksi tulkittu osa on pääosin 
METSO-II-kriteeriluokkaa, mutta parhaassa osassa tuoretta kuusilahopuuta oli selvästi yli 50 m3 /ha. 

Papintien pohjoispuoliset osat ovat suurimmalta osin kangasmetsien METSO-I-kriteeriluokkaa. Eri-ikäistä la-
hopuuta on runsaasti, noin 10–30 m3/ha, karuimmilla mäntyvaltaisilla osilla niukemmin. Puusto on eri-ikäistä 
ja monipuolista, sisältäen myös yksittäisiä vanhoja eläviä ja kuolleita haapoja. Vanhimmat männyt ovat yli 
150-vuotiaita puuston keski-iän ollessa noin 100v. Kangasmetsien METSO-II-kriteeriluokkaan kuuluvia metsiä 
on lähinnä teiden välittömässä läheisyydessä. Hyvin pienialaisesti Pieni-Mittamon laella ja Rautovuorella on 
myös METSO-III-luokan metsiä. Rautovuoren eteläpuolinen lähteikköinen korpi kasvaa tiheää kuusi-koivuse-
kametsää, jossa on runsaasti myös koivulahopuuta. Ojat ovat ennallistumassa, mutta kuivattavat korpea 
edelleen. Niiden ennallistaminen patoamalla on kuitenkin helppoa. Linnustosta alueella tavattiin pohjantikka 
ja pyy. 

Ampumaradan koillispuolella kasvaa noin 100-vuotiasta havusekametsää, joka kuuluu METSO-kriteeriluok-
kaan I. Metsän koillislaidalla on lisäksi luonnontilainen korpivyöhyke (METSO-I). Maasto on vaihtelevaa, 
metsä tiheää ja erirakenteista ja lahopuuta noin 10-20 m3/ha. Linnustosta havaittiin pohjantikka ja nisäk-
käistä näätä. Metsä yhdistyy korkean, noin 30-40-vuotista lehtipuustoa kasvavan jyrkänteen kautta ampu-
maradan luoteispuoleiseen runsaasti haapaa kasvavaan kosteapohjaiseen METSO-I-II-luokkaiseen kuusik-
koon, jossa havaittiin mm. korkkikerroskääpä. 

Karhuvuoren jyrkässä etelärinteessä ja Pahalampeen laskevassa notkossa on pääosin METSO-I- ja II-kriteeri-
luokkien noin 100-vuotiaita kuusivaltaisia sekametsiä, joiden puusto on paikoin varsin järeää (mm. aar-
nikääpä). Pahalammen notko on länsipäästään laajalti tihkupintainen ja vanhapuustoinen korpi (turvekangas) 
ja helposti ennallistettavissa. Pahalammen lounaispuolella metsä jatkuu METSO-I-II-luokkien kosteapohjai-
sena osittain korpisena 80-100-vuotiaana runsaslahopuustoisena kuusikkona. Rappusuon luoteispuolella on 
METSO-I-II-kriteeriluokkien korpea, jossa on lahopuuta yli 10 m3/ha (mm. pohjanrypykkä).  

Yllämainittujen ydinalueiden välissä Rappusuon ja ampumaradan välillä on järeää entistä puronvarren korpi-
kuusikkoa, joka on pääosin muuttunut turvekankaaksi. Lahopuun määrä kasvaa Rappusuolta etelää kohti, 
ollessaan suurimmillaan n. 20 m3/ha. Korven eteläosat ovat myös puuston rakenteeltaan luonnontilaisia ja 
vesitaloudeltaan paremmin säilyneitä. Alue kuuluu METSO-kriteeriluokkiin I-III. Rappusuo on vain vähän 
muuttunut ja helposti ennallistettavissa. 

Papintien ja Pahalammen välissä on >= 100-vuotiasta järeää havusekametsää, joka on aiemmin melko har-
vaksi hoidettua. Harvennuksen jälkeen tuulenkaatoja on syntynyt sinne tänne ja monilajinen luontainen ali-
kasvos on hyvässä kasvuvauhdissa. Alue kuuluu runsaslahopuustoisten kangasmetsien luokkaan III. Luonto-
arvoiltaan kehittyvä kohde on nykyisellään rajauksen heikoin, mutta sen sijainti on kokonaisuuden kannalta 
erittäin oleellinen, erityisesti Rappusuon pohjoispuolelle äskettäin tehdyn Pieni-Mittamon ekologisen yhtey-
den katkaisevan avohakkuun jälkeen. 

Iso-Mittamon erillisessä rajauksessa on noin 80-vuotiasta erittäin runsaslahopuustoista kuusikkoa, jossa on 
lahopuustoa kymmeniä kuutioita hehtaarilla. Metsä kuuluu kauttaaltaan METSO-kriteeriluokkaan I. 

  



 

Lahopuustoa ampumaradan pohjoispuolessa vanhassa metsässä. 

 

Aarnikäävän kasvupaikkaa jyrkkärinteisessä notkossa Karhuvuoren eteläpuolella. 

  



Kosteikkopainanne Pieni-Mittamon aarniometsässä. 

 

Pieni-Mittamon aarniometsää.  



 

Pieni-Mittamon-Rautovuoren metsissä on erittäin runsas eri-ikäinen lahopuusto. 

 

Karumpaa mänty-kuusisekametsää Pieni-Mittamon lakialueella.  



Vasemmalla mäntylahopuuta Pieni-Mittamolla. Keskellä koivu-kuusisekametsää Rautovuoren eteläpuolen 
korvessa. Oikealla järeä haapapökkelö Pieni-Mittamon itäosissa. 

 

Lahopuuta Pieni-Mittamon länsiosan järeässä METSO-I-luokan kuusimetsässä.  



Lahopuustoista kuusikkoa leimikossa Rautovuoren laella.  

 

Lahopuustoista kuusikkoa leimikossa Rautovuoren rinteessä. 

  



 

Vanhaa metsää Rautovuoren ja Pieni-Mittamon välisessä kapeikossa. 

 

Pohjanrypykän kasvupaikkaa Rappusuon luoteispuoleisessa korvessa. 

  



Lahopuustoista korpea/turvekangasta rajauksella Rappusuon ja ampumaradan välillä. 

 

Ampumaradan länsipuolista haapaa sekapuuna kasvavaa kosteapohjaista kuusikkoa, josta löytyi mm. kork-
kikerroskääpä. 

  



Moisionkumpare ja Moisionkumpare S (38 ha) 

Noin 80-100-vuotiasta järeää ja runsaan koivusekotteista (~25 %) muita rajattuja alueita rehevämpää metsää 
(mm. valkolehdokki) Kolhontien molemmin puolin. Lahopuuta on paikoitellen kohtalaisesti, mutta suurilta 
osin kaatuneita puita on sahailtu varusmiesten käyttöön. Moisionkumpareen laella metsä on kulunut leiri- ja 
harjoituskäytön seurauksena. Alue kuuluu osittain METSO-kriteeriluokkiin I ja III ja pääosin kriteeriluokkaan 
II. Metsän rakenne luonnontilaistuu etelää kohti mentäessä ja eteläosissa metsä onkin täysin erirakenteista. 
Rinteessä on laajalti pohjavesivaikutusta ja alikasvoksena mm. katajaa ja harmaaleppää. Ylärinteessä Kolhon-
tien varressa metsä on mäntyvaltaista. 

Kataja-alikasvosta Moisionkumpareen koivuvaltaisessa rinteessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moisionkumpareen lahopuustoista mäntyvaltaista vanhaa sekametsää. 



 

Moisionkumpareen eteläosan erirakenteista sekametsää. 

 

 

Kuusimaapuuta Moisionkumpareen eteläosan erirakenteisessa sekametsässä.  



Peurunniemi-Makkarakukkula (69 ha) + siniset laajennusosat 

Peurunniemen rannat ovat pääosin vanhaa havupuuvaltaista sekametsää, jossa rantavyöhykkeellä kasvaa 
mm. tervaleppää. Aiemman puusukupolven mäntyjä on yleisesti. Suuri osa alueesta täyttää METSO-I-kritee-
rit. Vanhan metsän lisäksi alueella on paikoin nuorempia, puustorakenteeltaan luontaisia hoitamattomia 
metsäkuvioita. Ylempänä rantaan laskevassa rinteessä kasvaa yli 100-vuotiasta kallioista mäntymetsää, jossa 
on runsas alikasvos. Hienoimmat luonnontilaiset rantasekametsät löytyvät niemen itä- ja etelärannoilta (mm. 
ruostekääpä). Itäosassa on myös noin hehtaarin laajuinen reheväpohjainen haavikko, jossa kasvaa myös koi-
vua ja harmaaleppää. 

Länsirannalla rantavyöhykkeen vanha metsä on kapeampi ja sen takana kasvaa myös osin nuorempaa koivik-
koa. Kauempana rannasta on kuitenkin laajalti METSO-I-kriteeriluokkaista runsaan koivusekoitteista yli 100-
vuotiasta järeää ja erirakenteista kuusimetsää. Suurimmat männyt ovat selvästi yli 150-vuotiaita. Punaisen 
rajauksen kapeimmalla kohdalla on jyrkkä sekapuustoinen kivikkorinne. Lajistoon kuuluu mm. lehtopöllö ja 
pohjantikka. 

Kasarmien etelä- ja lounaispuolella oleva vanha kuusimetsä on pääosin harjoituskäytössä kulunut ja melko 
tasaikäinen. Lahopuuta on kuitenkin kohtalaisesti ja uutta muodostumassa nopeasti. Rajauksen läpi virtaa 
myös metsälain mukainen noro/puro.  Kasarmialueen eteläpuoleisesta metsästä löytyi kuusilahopuilta mm. 
rusokantokääpä, ruostekääpä ja pohjanrypykkä. 

Luoteeseen päin mentäessä metsän erirakenteisuus paranee huomattavasti ja lahopuun määrä lisääntyy. 
Makkarakukkulan länsipuoliset rinnemetsät ovat upeita METSO-I-luokkaisia kuusivaltaisia sekametsiä, joissa 
vanhimmat suuret männyt ovat noin 150-vuotiaita. Järeää kuusilahopuuta on syntymässä nopeasti lisää, 
mutta lumipeite esti tarkemman lajistotarkastelun.  

Rajauksen pohjoisosissa vanhan puretun ampumaradan pohjoispuolella on pienialaisesti samankaltaista 
metsää kuin kasarmien läheisyydessä. Papuvuoren ja Makkarakukkulan länsirinteet ovat METSO-I-II-luokkai-
sia erirakenteisia 100-vuotiaita sekametsiä, joissa lehtipuun osuus on muita alueita suurempi ja mm. harmaa-
leppää ja haapaa kasvaa runsaasti. Rajauksen läpi virtaava noro alkaa pienestä ennallistuvasta korpijuotista 
kentän eteläpuolelta. Itse Makkarakukkula on komeaa, nykyisellään METSO-II-kriteeriluokan vanhaa kivik-
koista mäntymetsää, johon syntyy nopeasti järeää mäntylahopuuta alueen kehittyessä kohti luonnontilaa. 

Rajauksen siniset laajennusosat ovat hoidetumpia vanhoja metsiä tai hoitamattomia nuoria metsiä, jotka si-
sältävät nopeasti kehittyviä luontoarvoja tai parantavat rajauksen yhtenäisyyttä. Sinisiinkin rajauksiin kuuluu 
vain pienialaisesti istutusmetsiä ja vain kaksi pientä avohakkuuta. Peurunniemessä sinisellä rajatut alueet 
ovat pääosin tiheähköön suojuspuuasentoon hakattuja vanhoja männiköitä, joihin on syntymässä monipuu-
lajinen alikasvos (mm. haapa, raita, pihlaja, kuusi, mänty, koivu).  

Makkarakukkulan länsipuolen sininen rajaus on ollut punaisen rajauksen veroista METSO-I-luokkaista kuusik-
koa, mutta metsä on kevyesti (ala-)harvennettu ja nykyisellään täydentää oleellisesti muuten mm. tuulelle 
altista punaisen rajauksen rinnemetsää. Rajauksen pohjoispuolella sinisellä on rajattu harvennettua vanhaa 
mäntyvaltaista metsää, jossa on runsas lehtipuualikasvos ja joka on yhdistää Peurunniemen metsät Moision-
kumpareen vanhoihin metsiin. Osa sinisestä rajauksesta on METSO-I-II-luokkaista harventamatonta vanhaa 
kuusimetsää. 

  



Vanhapuustoista sekametsää kalustorannan eteläpuolella Keurusselän rantaan viettävässä rinteessä. 

 

Haapoja ja lahopuuta erirakenteisessa sekametsässä Peurunniemen itärannalla. Taustalla Keurusselkä. 



Peurunniemen itäosan runsaslahopuustoista havusekametsää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasemmalla yksi useista vanhoista ylispuumännyistä ja oikealla ruostekäävän itiöemä  
järeällä kuusimaapuulla. Peurunniemen itäranta.



Peurunniemen kaakkoisrantaa Keurusselältä kuvattuna. 

 

Noin hehtaarin laajuinen haapavaltainen lehtipuusekametsä Peurunniemen kaakkoisosassa.  



Peurunniemen lounaisrannan hoidetummissakin osissa on paikoin runsaasti järeää lahopuuta. 

 

 

Peurunniemen länsiosan erirakenteista ja runsaan koivusekoitteista kuusimetsää. 

  



Vanha ylispuumänty ja koivulahopuuta Peurunniemen luoteisosassa hiihtoladun varrella. 

 

Hiihtolatu kulkee vanhapuustoisen metsän keskellä Peurunniemen luoteisosassa. Alue on ollut virkistyskäyt-
täjien suosiossa jo varuskunnan toiminta-aikana.  



Lehtopöllön pesimämetsää Peurunniemen luoteisosassa. 

 

Vanhoja mäntyjä Peurunniemen luoteisosan jyrkän rinteen laella erirakenteisessa sekametsässä.  



Rusokantokäävän kasvupaikka järeässä kuusimaapuussa noronotkossa kasarmialueen eteläpuolella. Lähei-
sessä maapuussa kasvoi sekä pohjanrypykkä että ruostekääpä. 

 

Kuluneempaa vanhaa havusekametsää kasarmialueen lounaispuolella. Lahopuuta on syntymässä nopeasti.  



Runsaslahopuustoista ja erirakenteista vanhaa metsää ylärinteessä kasarmialueen luoteispuolella. 

 

Runsaslahopuustoista ja erirakenteista vanhaa metsää alarinteessä kasarmialueen luoteispuolella.  



Makkarakukkulan länsipuolista lehtipuustoista vanhaa metsää.  Taustalla Makkarakukkulan kivikkoista 
männikköä. 

 

Ennallistuva sekapuustoinen korpi kasarmialueen länsipuolisen noron yläosassa.  



Viikinlahti (15 ha) + siniset laajennusosat 

Morrinojan ympäristössä kasvaa täysin muista alueen metsistä poikkeavaa vanhapuustoista lehtipuuseka-
metsää, joka on osin lehtoa ja osin OMT-tyyppistä. Lahopuuta on runsaasti ja se on pääosin järeää koivu-, 
haapa- ja leppälahopuuta. Lahopuissa havaittiin melko tuoreita valkoselkätikan syönnösjälkiä ja metsä sopi-
sikin erinomaisesti lajin pesimäbiotoopiksi. Vanhojen METSO-I-luokkaisten metsien välillä on kapea liian re-
hevälle pohjalle istutettu männikkö, johon on jo syntynyt runsaasti riukulahopuuta. 

Istutusmännikön itäpuolella metsässä on enemmän havupuita, mutta myös poikkeuksellisen runsaasti järeitä 
haapoja (~5-10 %), koivuja ja leppiä sekä joitain vanhoja raitoja ja pihlajia. Metsä on täydellistä liito-oravan 
elinympäristöä. Aivan rajauksen koillispuolella yksityismailla onkin liito-oravahavainto kesältä 2014, mutta 
tammikuun lumisateella tehty inventointi ei mahdollistanut lajin toteamista. Pikireunakääpä oli runsas. 
Metsä on lehtopöllöreviirin ydinaluetta. Laji tunnetaan Keuruulta nykyään vain kahdesta paikasta. 

Sinisellä on rajattu vanhalle pellonpohjalle istutettua noin 40-50-vuotiasta koivikkoa, jota on hoidettu ja jossa 
on lahopuuta vain paikoin. Lehtipuumetsän luontoarvot kehittyvät kuitenkin nopeasti täydentäen oleellisesti 
itäpuolisia luonnontilaisia alueita. Lisäksi sininen rajaus yhdistää Viikinlahden rajauksen Moisionkumpareen 
metsiin ja siten myös Peurunniemen rajaukseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasemmalla suuria harmaaleppiä ja lehtilahopuuta Morrinojan varressa. Oikealla valtava haapa  
lähellä Keurusselän rantaa.  



Morrinojan lehtoa. 

 

Haavikkoa Morrinojan lehdossa.  



 

Rajauksen itäosan vanhaa sekametsää. 

 

 

Rajauksen itäosan vanhaa sekametsää. 

  



Suuria haapoja rajauksen itäosan sekametsässä. 

 

Rajauksen itäosan sekametsän lehtipuuvaltaista osaa, jossa on runsaasti mm. leppälahopuuta. 

  



Keuruun varuskunta-alueen kääväkkäät 3. ja 9.1.2015 
Laji Species Status   
Rivikääpä Antrodia serialis    
Kelokääpä Antrodia sinuosa    
Katkokääpä Antrodia xantha    
Tuhkakääpä Bjerkandera adusta    
Pörrökääpä Cerrena unicolor    
Taulakääpä Fomes fomentarius    
Kantokääpä Fomitopsis pinicola    
Rusokantokääpä Fomitopsis rosea NT, RT, ind.   
Pakurikääpä Inonotus obliquus    
Lepänkääpä Inonotus radiatus    
Korkkikerroskääpä Perenniporia subacida NT, ind.   
Ruostekääpä Phellinus ferrugineofuscus ind.   
Arinakääpä Phellinus ingiarius    
Levykääpä Phellinus laevigatus    
Pikireunakääpä Phellinus lundellii ind.   
Aarnikääpä Phellinus nigrolimitatus ind.   
Männynkääpä Phellinus pini ind.   
Riukukääpä Phellinus viticola ind.   
Pohjanrypykkä Phlebia centrifuga NT, ind., aarniolaji  
Pökkelökääpä Piptoporus betulinus    
Pikkuhaprakääpä Postia alni    
Sinihaprakääpä Postia caesia    
Ruskohaprakääpä Postia leucomallella ind.   
Harmohaprakääpä Postia tephroleuca    
Rustokääpä Skeletocutis amorpha    
Valkoludekääpä Skeletocutis biguttulata    
Pinovyökääpä Trametes ochracea    
Nukkavyökääpä Trametes pubescens    
Kuusenkynsikääpä Trichaptum abietinum    
Männynkynsikääpä Trichaptum fuscoviolaceum    

 


