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HANKESUUNNITELMA ESISELVITYSTÄ VARTEN 

 

Hakija 

Marttinen/Virtain kaupunki 

Herrasentie 16, 34800 VIRRAT 

LY-tunnus: 0206333-9 

Kohde 

Virtain Perinnekylä on perinnepohjainen kulttuurimatkailukohde sekä 
luonnonläheinen virkistysalue. Perinnekylän alueella on kaksi museota: 
Rajalahden talomuseo, Halin metsäkämppämuseo sekä Sotaveteraanien 
museohuone.  

Virtain Perinnekylän alueella on noin 30 vanhaa rakennusta, jotka on 1980-
luvulla siirretty alueelle pääosin Virtain eri kylistä, osa kauempaakin. 
Rakennuksista suuri osa on museaalisesti ja paikallishistoriallisesti arvokkaita. 
Vanhimmat rakennukset ovat 1700-luvulta peräisin olevia aittoja. Osa 
rakennuksista on vuokrattu alueen palveluita täydentävään yritystoimintaan 
(tuparavintola, ratsastustalli, 4H-tila, lahjatavara- ja käsityömyymälät). 
Perinnekylä toimii monipuolisena kulttuurimatkailukohteena sekä 
kulttuuriperintöopetuksen oppimisympäristönä.  

 

Virtain Perinnekylää hallinnoi Virtain kaupungin organisaatioon kuuluva 
Nuorisokeskus Marttinen. Alueen rakennuksia on vuokrattu yrittäjille ja 
yhteisöille erilaisiin toimintoihin. Matkailupalveluita järjestetään ja markkinoidaan 
yhteistyössä Perinnekylän alueen toimijoiden kanssa. 



Perinnekylän alue on Pirkanmaan maakuntakaavassa nimetty 
matkailupalveluiden kehittämisen kohdealueeksi. 

 

Tavoitteet 

Esiselvityksen tavoitteena on tehdä kartoitus Virtain Perinnekylän rakennuksien 
kunnosta, korjaustarpeista ja -mahdollisuuksista rakennuksien ikä, alkuperä ja 
käyttötarkoitus huomioonottaen.  

Tavoitteena on myös kartoittaa mahdollisuudet täydentää alueen 
rakennuskantaa siirrettävillä rakennuksilla (mm. mäkitupalaistalo sekä kaksi 
aittaa). 

 

VIRTAIN PERINNEKYLÄN RAKENNUKSET 

Kohde Rakennusvuosi Käyttötarkoitus 

1. Rajalahden talomuseon päärakennus 1843 museo 

2. Aitat 4 kpl 1747, 1749, 1825, 1850-luv. museaalinen rakennus 

3. Viljamakasiini 1878 näyttelytila 

4. Mikontalo 1892 ravintola 

5. Käsityöläistalo A (=Reetantupa) 1984-85 näyttelytila 

6. Käsityöläistalo B 1984-85 näyttelytila 

7. Käsityöläistalojen piharakennus 1984-85 varasto 

8. Metsämuseo (4 rakennusta) 1948 museo 

9. Palokalustosuoja 1940-luv. museaalinen rakennus 

10. Venetalas 1981 museoveneen säilytys 

11. Savusauna 1840-luv. museaalinen rakennus 

12. Hollitalli 1820-luv. museaalinen rakennus 

13. Kauppamakasiini 1890-luv. myynti-/näyttelytila 

14. Tuulimylly 1828 museaalinen rakennus 

15. Kioski 1990-luv. myyntitila 

16. Päivärinne (Perämäki) 1950-luv. myyntitila 



17. Marttila (=4H-talo) 1948 4H-yhdistyksen toimitila 

18. Marttilan tilan navetta 1948 ratsastustalli 

19. Riihi 1894 myynti- ja näyttelytila 

20. Puuvaja 1900-l.alussa varasto 

21. Paja 1990-luv. näyttelytila 

22. Huoltorakennus/Mikontalo 1950-luv. yleisö-wc, varasto  

23. Varastorakennukset 2 kpl 1940-50-luv. Varasto 

Aikataulu ja toimenpiteet 

Esiselvitys toteutetaan korjausrakennusalan ammattilaisen tekemänä. 
Tarvittaessa käytetään LVI-tekniikan ja sähkötekniikan osaamista. Lisäksi 
museaalisten rakennusten osalta hankitaan asiantuntijapalveluita 
perinnerakennusten kunnostamisesta.  

Esiselvitysvaiheen kesto on noin neljä kuukautta ja sen toteutus aloitetaan 
mahdollisimman pian rahoituspäätöksen jälkeen. Tavoitteena on, että 
esiselvitys on valmiina jo syksyllä 2010.  

Rakennukset käydään tarpeen mukaan läpi joko kuntotarkastuksen, 
kuntoarvion tai tarvittaessa kuntotutkimuksen avulla. Toimenpide riippuu 
rakennuksen iästä, käyttötarkoituksesta yms. tekijöistä.  

Tavoitteena on arvioida rakennuksien rakennusosien, rakenteiden, järjestelmien 
ja laitteiden kuntoa sekä kunnossapito- ja korjaustarvetta. Lisäksi näitä asioita 
arvioidaan tekniseltä, taloudelliselta ja tarpeen mukaan toiminnalliselta 
kannalta. Ennen kaikkea kiinnitetään huomiota rakennuksien turvallisuuteen ja 
käyttötalouteen, sekä tarpeen mukaan toimivuuteen. 

Kartoituksella selvitetään rakennuksissa olevat viat, vauriot, puutteet sekä 
korjaustarve.  

Esiselvityshanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yrittäjien ja 
muiden toimijoiden kanssa.  

Rakennuksien kunnosta laaditaan raportti, josta ilmenee kiinteistön nykytilanne, 
ongelmat ja ehdotus jatkotoimenpiteiksi sekä niiden kustannusarvio. 

 

Kustannusarvio ja hankkeen rahoitus 

Henkilöstökustannukset 

Korjausrakennusalan ammattilaisen palkkauskulut, 4 kk + sivukulut 10 920 €  



Palveluiden ostot 

Asiantuntijapalveluiden osto 5 000 € 

Puhelin- ja muut toimistopalvelut 400 € 

Matkakulut 400 € 

Aineiden ja tarvikkeiden ostot 

ATK- ja toimistotarvikkeet 400 €  

Muut kulut 400 € 

YHTEENSÄ 17 520 €  

Esiselvityksen tekemiseen haetaan rahoitusta POKO ry:ltä 90 % kustannusarviosta (15 
768 €).  
 


