
 Marttisen saaren ja Torisevan luontomatkailuhanke 

 
Hankkeen taustaa 
 

Marttisen saari on merkitty Pirkanmaan vahvistetussa 1. maakuntakaavassa 

matkailun kehittämisalueeksi. Marttisen saarella sijaitsee Virtain kaupungin 

liikelaitos nuorisokeskus Marttinen, Perinnekylä sekä useita matkailusta 

toimeentulonsa saavia yrityksiä. Alueella toimii myös useita yhdistyksiä, jotka 

tuottavat matkailuun ja liittyviä oheispalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa. Marttisen saarella käy vuodessa useita kymmeniä tuhansia vierailijoita. 

 

Luontomatkailun suosio on kasvanut ja Marttisen saari on keskeinen 

luontomatkailukohde. Saaren kautta kulkee mm. Pirkan Taival -retkeilyreitistö.  

Pirkan Taival - reitistö sijaitsee Pohjoisella Pirkanmaalla Tampereen 

pohjoispuolella. Pirkan Taipaleet lähtevät Kurusta, Ruovedeltä, Virroilta, 

Kihniöstä, Parkanosta, Ikaalisista ja Viljakkalasta alueen keskellä sijaitseviin 

Seitsemisen- ja Helvetinjärven kansallispuistoihin. 

Lisäksi Pirkan Taival jatkuu kohti pohjoista Virroilta Ähtäriin kulkien osittain 

Keuruun puolta. Alueella sijaitsee myös Herraskoski, joka on suosittu 

kalastusmatkailukohde. 

 

 

Myös lintuharrastajat pitävät Marttisen saarta ihanteellisena paikkana, sillä 

Herrasen vuolle ja kosket pysyvät avoinna läpi vuoden. Lintujen tarkkailuun 

paikka on mielenkiintoisin talvella ja varhain keväällä. Siellä talvehtii vaihteleva 

määrä joutsenia ja sorsia, eniten sinisorsia ja telkkiä, mutta alueella on 

keskitalvella havaittu myös mm. pikku-uikku, kanadanhanhi, mustalintu, 

pilkkasiipi, alli, tavi, isokoskelo, tukkasotka, merikotka ja harmaalokki. Keväällä 

Herrasen alueen linnusto on runsaimmillaan. Vesilintujen muuton alkuvaiheessa 

on Herranen alueen ainut laajempi jäistä vapaa vesialue, joten kaikki vesilinnut 

saapuvat sinne ensimmäisenä. Silloin siellä voi havaita lähes kaikki sisämaassa 

esiintyvät vesilintulajit. Parhaita lajeja ovat olleet mm. pikkujoutsen, merimetso, 

harmaahaikara, maakotka, huuhkaja, ruskosuohaukka, uivelo, merihanhi, 

pohjantikka, satakieli ja luhtakerttunen. Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys 

ry:n toimii aktiivisesti alueella ja sen toimialueeseen kuuluu 33 kuntaa Länsi-

Suomen läänistä. Yhdistys on perustettu 18.5.1964. Yhdistyksen jäsenmäärä on 

noin 300 jäsentä.  

 

Toinen merkittävä luontomatkailu ja virkistyskohde Virroilla on Torisevan 

rotkojärvet. Torisevan luontopolku (6,5 km) alkaa Torisevan Kahvimajalta 

seuraten Alaisen Torisevan kalliorannan päällä olevaa polkua järven 

eteläpäähän, jatkuu Kolistontietä Vankkurimännikön ohi Kangasjärven 

laskujoelle, ja sivuaa Lakarin leirintäaluetta, josta polku palaa lopuksi metsän 



halki Torisevalle. Polun varrella on 13 merkittyä rastia, joista saa tietoa alueen 

luonnosta ja historiasta. Myös Pirkan taival (Virrat - Ähtäri (71 km)) -reitistö 

kulkee Virroilta Pukkivuoren hiihtokeskuksen kautta Lappajärven 

metsämaisemien kautta Torisevan rotkojärville.  

 

 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet 

 

1) Tavoitteena on parantaa luontomatkailijoiden, lintuharrastajien 

sekä Marttisen saaren muiden toimijoiden (Nuorisokeskus Marttinen, yritykset, 

yhdistykset) palveluita rakentamalla Marttisen saarelle lintutorni, jolle kulkee 

esteetön, toiminnallinen luontopolku tarvittavine opasteineen  

 

2) Tavoitteena on parantaa Torisevan rotkojärvien luontomatkailijoille 

tarkoitettuja palveluita rakentamalla nuotiopaikka asianmukaisine varusteineen.  

 

Hankkeen toteutus 

 

1) Lintutornin rakentaminen 

Alueelle rakennetaan kaksiosainen lintutorni, jonka ensimmäiselle tasanteelle on 

esteetön pääsy. Tornin korkeus on noin 5 m ja ylemmälle tasanne on sellainen, 

että siellä on mahdollista olla n. 10 henkilöä samanaikaisesti.  

 

2) Esteetön kulkureitti 

Kulkureitti rakennetaan siten, että se on mahdollista kulkea pyörätuolilla, 

rollaattorilla yms. Reitin tulee olla kova, tasainen ja luistamaton. Reitin on 

leveydeltään sellainen, että kaksi pyörätuolia mahtuu kohtaamaan.  

 

3) Opasteet  

Alueelle teetätetään kaksi ympäristöaiheista luontoinfotaulua sekä muutama 

lintutornille ja luontopolulle opastava kyltti. 

 

4) Torisevan rotkojärvien nuotiopaikka  

Alueelle rakennetaan nuotiopaikka tarvittavine rakenteineen (tulisija, tulisijan 

reunus), istuinpaikat, pöytä ja puukatos. 

 

Investoinnit toteutetaan siten, että lintutornin ja esteettömän kulkureitin 

suunnittelu on kilpailutettu erikseen. Suunnittelusta järjestetyn tarjouskilpailun 

perusteella laaditaan yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat tarvittavine 

kuvineen ja kustannusarvioineen. Näiden suunnitelmien perusteella haetaan 

myös tarvittavat luvat rakentamiselle. Saatujen suunnitelmien ja 

kustannusarvioiden perusteella kilpailutetaan lintutornin ja esteettömän 

kulkureitin rakentaminen kokonaisurakkana.  

 



Luontoinfotaulujen ja opaskylttien suunnittelu ja pystytys kilpailutetaan erikseen.  

 

Torisevan nuotiopaikan toteutus kilpailutetaan erikseen.  

 

Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus 

 

Hankkeen lopullinen kustannusarvio selviää siinä vaiheessa, kun suunnittelu on 

toteutettu ja tarjoukset toteutuksesta saatu. Arvio hankkeen 

kokonaiskustannuksista on n. 50 000€. Hankkeen rahoitus esitetään 

toteutettavan siten, että Virtain kaupunki anoo PoKo ry:ltä 35 000€ euroa 

rahoitusta ja loput 15 000€ sisältyy Virtain kaupungin valtuuston hyväksymään 

talousarvioon, eli loput rahoituksesta tulee Virtain kaupungilta.     

 

Hankkeen aikataulu 

 

Hanke toteutetaan siten, että kaikki rakenteet ovat valmiina 31.10.2012 

mennessä. Hanke toteutetaan vain, mikäli siihen saadaan myönteinen 

rahoituspäätös ELY-keskukselta.  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


