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           keuruun seutukunta                      

Keuruun ulKoiluPAiKAt

ulkoilupaikkojen latu- ja reittikartan voi noutaa Keuruun kau-
pungin yhteispalvelupisteestä. Karttoja löytyy myös Keuruun 
internetsivuilta. luonto, hyvin hoidetut reitit ja lukuisat liikun-
tatapahtumat, mm. polkuretki, laturetki ja vuorela-vaellus, tar-
joavat todellisia liikuntaelämyksiä ympäri vuoden. 

ladut
latu-uria on tarjolla kaikentasoisille hiihtäjille. Helpoimmat rei-
tit risteilevät tarhian ja Keurusselän jääladuilla. Keuruulta Mul-
tialle ja Haapamälle kulkevat ladut on luokiteltu keskivaikeiksi, 
samoin Hotelli Keurusselän maastossa risteilevät ladut.   

valaistuja latuja on Kivelänvuoressa (4 km), Keurusselän liikun-
tapuistossa (10 km), keskustassa (3 km), Ketvelniemessä (2,5 
km), nyyssänniemessä (n. 800 m), Pohjoisjärvellä (1,9 km), Haa-
pamäellä (1,5 km), Pihjalavedellä sekä liesjärvellä. latu- ja reit-
tiasioissa yhteyshenkilö on kenttämestari erkki virkalahteen, 
puh. 0400 645 088. 

Suunnistus ja luontopolut
Suunnistuksen ystäville kaupungin alueelta löytyy mm. kiinto-
rastiverkosto. Kesäisin Keuruun Kisailijoiden suunnistusjaosto 
järjestää iltarasteja  ja oravapolkutoimintaa. Suunnistuskartto-
ja voi tiedustella Keuruun Kisailijoiden suunnistusjaoston yh-
dyshenkilöiltä. 

Pohjoisjärven koululta lähtee sinisellä nauhoituksella merkit-
ty lintusyrjänharjulle suuntaava 4,5 km:n pituinen luontopolku 
kysymyksineen. Karttoja ja kysymyksiä saa kioskin lähellä ole-
vasta postilaatikosta. Kartta ja kysymykset.

ilovuoreen on merkitty 3,2 km:n (sininen) ja 5,7 km:n (punai-
nen) pituiset reitit. reitin lähtö on Mäntän tien varrella hauta-
usmaata vastapäätä. Kartta. 

luontopolut ovat luonnonmukaisia, ei kunnossapitoa. Suosi-
tellaan kunnon säänmukaisia varusteita. Kulkeminen jokamie-
hen oikeuksilla. 

Keurusselän liikuntapuisto
Keurusselän liikuntapuisto sijaitsee noin 8 km:n päässä Keu-
ruun keskustasta, Hotelli Keurusselän ja Pioneerirykmentin vä-
lisessä maastossa Matkailukeskus Keurusselän alueella. 

Alueella on frisbeegolfrata, kiekkoja voi vuorkata Hotelli Keu-
russelästä. radan käyttö on maksuton. lisäksi alueella on laavu 
ja seikkailurata. Ammuntaan on 24-paikkainen pienoiskivääri-
rata. Ampumapaikan edessä on myös hyvä kenttä peleihin.

ulkoilureitistö on kattava.  nordic Fitness Sports Parkissa on 11 
erimittaista opastettua reittiä eri kulkumuodoille aina Hotelli 
Keurusselästä Keuruun keskustaan saakka. Alueella on 10 km:n 
valaistu kuntorata, joka kulkee Pioneerirykmentin ja Hotellin 
alueilla, sekä useita latureittejä. viihtyisä Pilkkakota on ulkoili-
joiden käytössä. 

lähteet
http://www.keuruu.fi >vapaa-aika >liikuntapalvelut >Sisä- ja 
ulkoliikuntapaikat >ulkoliikuntapaikat
http://www.keuruu.fi >vapaa-aika >liikuntapalvelut >Keurus-
selän liikuntapuisto
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