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Saukko



Virtain luonto on monipuolisuudessaan 
ainutlaatuinen. Runsaat vesistöt, eri-
tyyppiset metsät, viljellyt pellot, komeat 
suot sekä karut ja jylhät kalliot ovat iso 
osa Virtain identiteettiä.

Tässä oppaassa esitellään 20 luonto-
kohdetta. Jokainen niistä on omalla ta-
vallaan arvokas ja antaa vierailijalleen 
hienon elämyksen. Useissa kohteissa on 
palvelurakenteita, mutta erämaita kai-
paaville on myös hienosti maastoa missä 
kulkea. Luonnossa retkeilevän tulee aina 
muistaa kunnioittaa alueen luontoa sii-
voamalla jälkensä, käyttämällä olemassa 
olevia polkuja sekä antamalla pesiville 
eläimille rauhan.

Lähde Sinäkin nauttimaan Virtain upe-
aan luontoon! 

LUKIJALLE
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Esitteessä käytetyt symbolit
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Torisevan rotkojärvet on Virtain kuu-
luisin luontonähtävyys. Se on ollut sitä 
jo 1800-luvulta saakka, jolloin kirjailija 
Zachris Topelius ja taidemaalari Werner 
Holmberg käsittelivät rotkojärviä tai-
teessaan. Runebergin arvellaan myös 
viitanneen Torisevan järviin Vänrikki 
Stoolin tarinoissa. Akseli Gallen-Kallelan 
tiedetään niin ikään maalanneen Torise-
va-aiheisen teoksen. 

Virroilla Jähdyspohjassa vuonna 1865 
syntynyt I.K. Inha lienee silti tunnetuin 
Toriseva-aiheisten teosten tekijä maas-
samme. Hän on valokuvannut paljon Vir-
tain maisemia.  Uudemmasta taidetuo-
tannosta voi mainita Alaisen-Torisevan 
rannalla, Inkerinkalliota vastapäätä, vuo-
sina 1995-1997 esitetyn Karhuoopperan.

Kantatie 66:n varrella sijaitsevaan järvi-
ketjuun kuuluvat Yläinen-, Keskinen- ja 
Alainen-Toriseva. Yläiselle-Torisevalle on 
matkaa Virtain keskustasta hieman yli 
kaksi kilometriä. Järvien äkkijyrkät kal-
liot näkyvät paikoittain hyvin myös kan-
tatielle.  

Keskisen-Torisevan syvimmän kohdan 
on sanottu olevan noin 37 metriä, mut-
ta muutkin rotkojärvet ovat syviä. Alai-
nen-Toriseva on puolestaan suurin, sen 
pituus on reilut 1100 metriä. Alaisen-To-
risevan itäranta ja Keskisen-Torisevan 
pohjoispuolen pienehkö metsäalue ovat 
luonnonsuojelualuetta.

Paikoittain vaikuttavissa maisemissa kul-
kevan Torisevan luontopolun pituus on 
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1. TORISEVAN ROTKOJÄRVET



noin 6,5 kilometriä. Sen varrella on mo-
nenlaisia näkymiä; kalliota, erilaisia met-
siä, joen rantaa ja viljelyalueen reunaa. 

Hyvin merkitty polku on pääosin varsin 
kulkukelpoinen, joskin kallioiden päällä 
pitää katsoa tarkkaan missä liikkuu. 

Polun varrella on infotauluja, joissa ker-
rotaan alueen luonnosta ja historias-
ta. Siellä on myös kaksi nuotiopaikkaa, 
kaksi puuceetä ja laavu. Toinen puucee 
sijaitsee Alaisen-Torisevan kaakkois-
päässä. Alaisen-Torisevan yläpäässä ole-
va Torisevan kahvimaja on auki kesällä, 
samoin Lakarin leirintäalueen kioski 
Kangasjärven rannalla. Pirkan Taival kul-
kee osan matkaa samaa reittiä Torisevan 
luontopolun kanssa.

Yläinen-Toriseva on suosittu kalastus-
paikka. Laavuja on Kangasjärven rannan 
lähellä ja Yläisellä-Torisevalla.

Jokaisen järven vierellä on hyvät pysä-
köintimahdollisuudet kantatien vieres-
sä. Keskisellä-Torisevalla ei ole vastaa-
vaa isoa pysäköintialuetta kuin muilla 
rotkojärvillä, mutta muun muassa met-
säautotien varteen voi pysäköidä. Laka-
rinharjun leirintäalueella on myös pysä-
köintialue.

N: 62,208501
E: 23,812521
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Lakarinharju sijaitsee Lakarinharjun lei-
rintäalueen pohjoispuolella. Hienolla 
männikköharjulla on leveitä ulkoilupol-
kuja.  Sieltä näkee kahteen vesistöön, 
Siekkisjärven Lakarinlahteen ja Kangas-
järveen. Jääkauden aikaisella maisemal-
lisesti merkittävällä harjulla voi havaita 
tyypillisiä metsälintuja, esimerkiksi har-
vinaistuneita töyhtötiaisia.

Torisevan luontopolku sivuaa harjua ja 
harjun vierestä menee myös Pirkan Tai-
val -reitti. Auton voi jättää Lakarinharjun 
vieressä olevalle leirintäalueen pysä-
köintialueelle.

N: 62,211015
E: 23,838856 
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2. LAKARINHARJU P



Virtain keskustan läheisyydessä sijaitse-
va Myllyojan metsä on havainnollinen 
metsäluontokohde. Alueella on vaihte-
levassa maastossa kulkeva luontopolku, 
joka on lähes 2 kilometriä pitkä. Polku on 
selvästi merkitty puihin punaisella värillä 
ja monin paikoin myös viitoin. Metsäisen 
luontopolun varrella on 14 opastaulua, 
joissa kerrotaan monipuolisesti alueesta. 
Pitkospuita on paikoin.
 
Myllyojan metsät ovat painanteissa 
kuusikkoja ja korkeammalla mäntyval-
taisia. Kasvilajeja ovat muun muassa 
oravanmarja ja lillukka, linnuista voi ha-
vaita esimerkiksi tiltaltin. Saniaislajisto 
on edustavaa ja runsasta. Polun vieressä 
on komeita kalliojyrkänteitä alueen kes-
kivaiheilla ja paikalle nimen antava Myl-

lyoja virtaa jonkin matkan päässä luon-
topolun länsiosasta länteen päin. 

Sipiläntieltä on metsäautotietä matkaa 
800 metriä pienelle pysäköintipaikalle. 
Luontopolun aloituspaikka on  pysä-
köintipaikan vieressä.

N: 62,231683
E: 23,740705
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3. MYLLYOJAN METSÄLUONTOPOLKU P i
Käenkaali



Herraskosken seutu tarjoaa nähtävää 
ympäri vuoden. Koski pysyy avoinna an-
karinakin talvina ja on kovien pakkasten 
aikaan hieno näky. Virtaavassa vedessä 
tai Vuolteen rannalla voi tuolloin nähdä 
koskikaran, saukon tai erilaisia talvehtivia 
vesilintuja. 

Herraskylän lintutornilta näkee hy-
vin avoimelle vesialueelle ja erityisesti 
muuttoaikoina siellä on paljon levähtä-
viä ja ohimuuttavia lintuja. Joutsenten 
kerääntymisalueena Herrasen alue on 
Sisä-Suomen tunnetuimpia. Alueen eri-
tyisharvinaisuuksia ovat vuosien varrelta 
muun muassa allihaahka ja luotokirvi-
nen. Herraskosken ja Vuolteen seutu on 
määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi 
lintualueeksi. Vuolle on suvantoa, joka 

rajoittuu itäpäästään Toisveteen. Toisve-
si on syvimmillään yli 80 metriä ja yksi 
maamme syvimmistä järvistä.

Herrasentieltä kohti lintutornia kuljetaan 
polkua pitkin aarnikuusikon läpi ensim-
mäisen maailmansodan aikaisen kenttä-
linnoitusalueen vierestä. Herraskylässä 
on myös niin sanottu Marttisensaaren 
luontopolku, joka on merkitty sinisellä 
värillä. Polku kulkee Perinnekylän ympä-
ristössä, lähimetsissä ja rannoilla. Polun 
varrella on opastauluja.

Autoille on pysäköintipaikkoja sekä Pe-
rinnekylässä että kenttälinnoitusalueen 
vieressä, Herrasentien varrella.

N: 62,265682
E: 23,720376
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Koskikara



Vermasjärvestä Vähä-Vermaan kautta 
Marttisenalaiseen laskevan jokiuoman 
vedenkorkeus putoaa lähes 30 metriä. 
Tämän matkan näyttävin virta- ja pu-
touskohta on vanhan myllyn kohdalla. 
Mylly tunnetaan myös Makkaramyllyn 
nimellä. 

Talvellakin pääsääntöisesti avoinna py-
syvä virtapaikka on maisemaa rikastut-
tava vesikohde, jonka varrella saattaa 
nähdä lumessa saukon jälkiä ja usein 
talvisin koskikarat ovat siellä ravinnon 
haussa. Hieman alempana voimalinjan 
eteläpuolella on myös edustava putous, 
joka on metsän keskellä melko lähellä 
hiekkatietä.

Makkaraoja sijaitsee nimensä mukaises-

ti Makkaraojalla, lähellä Vaskivedentien 
(kantatie 65) risteystä. Jos tulee paikalle 
autolla, olisi se hyvä jättää tien reunaan 
Makkaraojantien varteen ja kävellä lop-
pumatka. Matkaa koskelle on noin 200 
metriä.

N: 62,259167
E: 23,699305
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5. MAKKARAOJA



Vaskivedellä, Havanganjärven ja Ala-Kuk-
karo -nimisen järven välillä sijaitsee Rais-
kinkallio. Kallioalueella on hienoja muo-
dostumia ja yksityiskohtia, etenkin rotko 
ja jyrkät pystysuorat kallioseinämät. Paik-
ka on saanut lempinimen Pikku-Helvetti, 
viitaten Ruovedellä sijaitsevaan kuului-
sampaan kohteeseen. Rotkon lähellä kul-
kee pienehköjä metsäpolkuja, muuten 
alueella ei ole rakenteita tai opasteita.

Yksi reitti saapua rotkokalliolle on kävel-
lä Tiukantien suunnalta noin 200 metriä 
metsäautotietä pitkin ja kääntyä oikealle 
kohti kallioita.

N: 62,132418
E: 23,631331
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6. RAISKINKALLION ROTKO



Koronkylän ja Härköskylän välimailla 
Nurminiemessä sijaitsee hieno siirtoloh-
kare, jonka korkeus on noin neljä metriä. 
Lohkareen alla on luolamainen onkalo, 
jonka läpi voivat innokkaimmat ja pie-
nimmät ryömiä. 

Ison kiven lähellä männikköisellä ran-
takalliolla on Nurminiemen (Isonkiven) 
laavu. Sieltä avautuu upea järvinäkymä 
Vaskiveteen.  Paikalla on myös puucee 
ja polttopuita. Monet tulevat laavulle 
kesäaikaan myös veneillä, sillä pienen 
veneen voi vetää rantaan. Pirkan Taival 
kulkee alueen vierestä.

Vaskivedentieltä (kantatie 65) on matkaa 
Nurminiementietä pitkin noin 700 met-
riä pysäköintipaikalle, josta on opastus 

laavulle. Kävelymatkaa laavulle on pol-
kua pitkin noin 250 metriä.

N: 62,219821
E: 23,663067
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Eräs Virtain hienoimpia retkipaikkoja si-
jaitsee Vaskisalon eli Salonsaaren etelä-
päässä. Valtion omistamalla noin 45 heh-
taarin kokoisella virkistysmetsäalueella 
on paljon vanhaa edustavaa metsää, 
lahopuuta, isoja haapoja ja paljon ran-
taa, joka on länsipuolella suureksi osaksi 
kallioista. 

Vaskisalon metsä on hyvää seutua mar-
jastusta ja sienestystä ajatellen. Eläimistä 
siellä asustaa liito-orava. Muita alueella 
mahdollisesti nähtäviä lajeja ovat metso 
ja selkälokki.  

Metsässä kiertää puissa punaisella värillä 
merkitty polku. Nuotiopaikka, puucee ja 
puukatos sijaitsevat alueen eteläosassa. 
Metsän länsiosan polut ovat hyväkun-

toisia, itäosan polut ovat metsittyneitä. 
Opaskylttejä on paikoin. Pysäköintipaik-
ka sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä 
Niittylahdentien alusta.

N: 62,189633
E: 23,707027
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8. VASKISALON METSÄ P i WC

Piispanhiippa
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Soininmäenperällä sijaitsevalla perin-
nemaisemakohteella on edustavaa 
niittykasvilajistoa, muun muassa keto-
noidanlukkoa, tuoksusimaketta sekä 
pussikämmekkää.  Suomen Luonnon-
suojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdis-
tys hoitaa aluetta vuosittaisin niitto- ja 
raivaustalkoin. Aidatussa haassa voi ke-
säisin nähdä lampaita laiduntamassa, 
silloin alueelle ei saa mennä eikä eläimiä 
saa ruokkia. Kohteelle on matkaa noin 
300 metriä valtatie 23:lta Soininmäentie-
tä pitkin.

N: 62,255667
E: 23,984878

Niittyhopeatäplä

9. SOININMÄENPERÄ



Virtain lounaiskulmassa, Ylöjärven ja Kihniön 
rajaa sivuten, sijaitsee vielä suojelematon ja 
laajahko Pahkaneva. Se on valtakunnallisesti 
arvokas, nevoja, rämeitä ja korpia sisältävä 
alue, jossa on luonnon monimuotoisuutta 
lisääviä hienoja metsäsaarekkeita. Erämainen 
ja maisemallisesti komea suo on hyvä marjas-
tusalue. Siellä kasvaa karpaloa, juolukkaa, va-
riksenmarjaa, lakkaa ja metsissä mustikkaa. 

Pahkaneva on merkittävä suo linnuille. 
Alueella voi nähdä päiväpetolintuja, monia 
kahlaajia ja muualla harvinaisia varpuslin-
tuja. Niin ikään selkärangattomille ja ma-
telijoille suoalue on tärkeä. Suolla viihtyviä 
perhosia, sudenkorentoja ja sisiliskoja on 
runsaasti. Pahkalammi ja Pahkalähde ovat 
arvokkaita pienvesiä, jotka osaltaan rikastut-
tavat suomaisemaa.

Isoneva on samoin hyvin arvokas suo, jolla 
on myös useita suotyyppejä. Isoneva sijaitsee 

Pahkanevasta itään noin 2,5 kilometrin pääs-
sä. Suolla on havaittu esimerkiksi riekkoja ja 
monet kahlaajat suosivat avointa suoaluet-
ta. Isonevalla on myös harvinaisia perhosia. 
Suon laitaosat on pääosin ojitettu, mutta kes-
kiosa on luonnontilaista. Suon merkittävin 
kosteikko, Haukkalammi, on ajoittain hyvin 
vetinen. Isoneva-Pahkaneva valittiin vuon-
na 2017 yhdeksi Suomen 100 luontohelmeä 
-kohteeksi.

Pahkanevalle pääsee hyvin lännestä kään-
tymällä Vaskuuntieltä Pihtinevantielle, jota 
pitkin kuljetaan 200 metriä. Jos on liikkeellä 
autolla, tulee se jättää tienhaaran tuntumaan 
ja jatkaa matkaa kävellen metsätieuraa pitkin 
kohti etelää. Avosuolle on kävelymatkaa noin 
kilometri. Isonevalle pääsee muun muas-
sa suon itäpuolella olevalta metsäautotien 
kääntymispaikalta, josta on metsän läpi kä-
veltävää vajaa 200 metriä.
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10. PAHKANEVA JA ISONEVA

Lakka Juolukka Kiiltokorento



Rauhallinen erämaajärvi sijaitsee Vir-
tain lounaisosassa Ylöjärven rajalla. Sal-
mi-Ruokkeen keskellä on kapea ja pitkä 
niemi. Maisemiltaan komean harjumän-
nikön ja järven rannan kasvilajeja ovat 
esimerkiksi suokukka, suopursu ja raate. 
Linnuista voi kuulla muun muassa lep-
pälintua ja käkeä.
 
Pahkanevantieltä on viitta järvelle. Vii-
tassa lukee Ylä-Ruoketjärvi, joka on jär-
ven vanha nimi. Polkua pitkin matkaa 
Salmi-Ruokkeelle on tieltä noin puoli 
kilometriä.

N: 62,123777
E: 23,529011
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11. ERÄMAAJÄRVI SALMI-RUOKE



Rehevä Mäntylänlahti (Vermasjärven 
pohjoinen lahti) on muuttoaikoina Suo-
menselän merkittävimpiä sorsien leväh-
dysalueita. Lintuvesistä se on Virtain pa-
ras, jos arvioidaan pesiviä lajeja ja niiden 
määriä. Esimerkkejä harvinaisemmista 
pesimälajeista ovat punasotka ja heinä-
tavi. 

Yhteensä noin 50 pesimälajin joukos-
sa on monia yölaulajia, joista yleisin on 
ruokokerttunen. Yöhuutelijoista voidaan 
mainita luhtahuitti ja ruisrääkkä. Lintu-
tornista näkee usein jonkun päiväpetolin-
nun, kuten lintuvesille luonteenomaisen 
ruskosuohaukan. Alue on tärkeä myös 
monille kahlaajille.

Pysäköintipaikalla on kota ja opastus-

piste. Lintutornille on hyvä polku pysä-
köintipaikalta. Paikoin reitillä on myös 
pitkospuuta. Tornin vieressä on laavu ja 
tulipaikka. 

Mäntylänlahdelle on matkaa noin 5 ki-
lometriä Makkaraojalta Äijännevantietä 
pitkin. Lintutornin kyltti on tien vieressä.

N: 62,276176
E: 23,606835
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12. MÄNTYLÄNLAHTI P i
Punasotka



Kurjenkylässä sijaitsevan Kurjenjärven 
pohjoinen osa on nimeltään Joutsenjär-
vi. Linnustollisesti tärkeä luonnonsuoje-
lualue kuuluu myös Natura-ohjelmaan.  
Joutsenjärven lajistoon kuuluvat muun 
muassa runsaana esiintyvä laulujoutsen, 
mustakurkku-uikku ja suokukko. Muut-
toaikoina järvellä näkee ajoittain suu-
riakin sorsa- ja kahlaajamääriä. 

Joutsenjärven välittömässä läheisyydes-
sä, lounaan suunnalla, sijaitsee Isone-
va-Kurjenmetsä. Se on myös Natura- ja 
luonnonsuojelualue. Isoneva on arvokas 
suoalue ja Kurjenmetsä mäntyvaltaista 
vanhaa metsää.

Joutsenjärven tilan pohjoispuolella si-
jaitsevalta pieneltä pysäköintipaikalta 

on matkaa lintutornille noin 100 metriä. 
Sinne pääsee helposti metsätieuraa ja 
polkua pitkin. Tien 694 varrella on pieni 
opaskyltti lintutornille.

N: 62,323651
E: 23,30896
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13. JOUTSENJÄRVI P i
Kurjenjalka

Mustakurkku-uikku



Kantatie 66:n vieressä Liedenpohjan taa-
jaman pohjoispuolella sijaitsee geologi-
nen luontokohde, Ilmarisenhauta. Hiek-
kakankaalle muodostunut rotkomainen 
vajoama on merkittävä nähtävyys Vir-
roilla. Ilmarisenhautaan yhdistetään kak-
sikin tarinaa, toinen Seppo Ilmariseen ja 
toinen Suomen sotaan liittyen.

Jääkauden jälkeen Näsijärven laskujoki 
lähti Liedenpohjasta. Tuolloin vesi vir-
tasi Näsijärvestä pohjoiseen päin. Kuu-
luisampi tarina kertoo, että jättiläinen 
Ilma-Isto alkoi Seppo Ilmarisen käskys-
tä kaivaa kanavaa, joka kääntäisi vedet 
virtaamaan pohjoisesta etelään. Ilma-Is-
tolta jäi kuitenkin tuo urakka kesken, 
sillä lapio katkesi. Ja niin syntyi Ilmarisen 
hauta.

Hautavajoaman pohjalla kasvaa runsaas-
ti liekoja ja sammalia. Sammalmatto on 
paikoin harvinaisen yhtenäinen. Rinteil-
lä viihtyy muun muassa variksenmarja. 
Rinnepuusto on varttunutta männikköä, 
pohjalla kasvaa kuusia. Ilmarisenhaudan 
alueella on paljon polkuja. Kohteelle on 
kyltti kantatie 66:n varrella. 

N: 62,392841
E: 23,651234
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14. ILMARISENHAUTA

Riidenlieko Variksenmarja

P



Haukkanevaa on kutsuttu jopa eteläisen 
Suomen yhdeksi suurimmista avosoista 
- suuri se onkin. Tämä on ehdottomas-
ti yksi Virtain luonnon vaikuttavimpia 
luontokohteita. Alavuden rajan tuntu-
massa sijaitsevan Haukkanevan lintula-
jisto on runsas, pesimälajeja ovat muun 
muassa kapustarinta, pikkukuovi ja liro. 

Lähellä sijaitseva Ruuhineva on pienem-
pi, mutta sekin on sekä linnustollisesti 
tärkeä että maisemallisesti hieno suo. 
Melko vaikeakulkuisilla soilla liikkumista 
tulee välttää toukokuun alusta heinä-
kuun puoliväliin lintujen pesinnän vuok-
si. Soilla ei ole palvelurakenteita eikä 
juuri polkujakaan. Natura-ohjelmaan 
kuuluvat suot ovat myös suojelualueita. 
Laaja suoalue jatkuu Alavuden puolelle 

Isolle Vehkajärvelle saakka.

Näiden soiden lähistölle pääsee eri puo-
lilta vaihtelevakuntoisia metsäautoteitä 
pitkin. Kenties helpoimmin pääsee nä-
kemään Haukkanevan aukeuden poh-
joisen suunnalta. Rummakkolammen 
pohjoispuoliselta tieltä jatketaan kävel-
len vanhaa metsäautotietä pitkin lähes 
puoli kilometriä ja suo avautuu komeu-
dessaan vasemmalla. 
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15. HAUKKANEVA JA RUUHINEVA

Käpytikka

Karpalo



Yksi komeimpia Virtain vanhoja metsiä sijait-
see Killinkosken, Ohtolan ja Itämeren välisellä 
laajalla metsäalueella. Lakeisnevankankaan 
aarnialue on 23 hehtaarin laajuinen Natura- 
ja luonnonsuojelualue. Alueen keskiosissa 
on vanhaa kuusivaltaista luonnonmetsää, 
jossa on paljon lahopuita ja maapuita. Sam-
maleita ja kääpiä on runsaasti. Metsän lintu-
lajeja ovat muun muassa monet tikat, kuten 
esimerkiksi pohjantikka. Alueella asuu myös 
varpuspöllö ja pikkusieppo. Kaikki nämä lajit 
ovat vaateliaita asuinpaikkansa suhteen. Kar-
hustakin on havaintoja. Vanha metsä tarjoaa 
elintilaa myös harvinaisille kovakuoriaisille.  

Metsäautotien vierellä on opastaulu ja aarni-
alueella on punaisella värillä puihin merkitty 
polku. Kaatuneiden puiden kohdalla pitää 
polulta poiketa, mutta sille on helppo löytää 
takaisin. 

Lakeisnevan hieno avosuo sijaitsee aarni-
alueen eteläpuolella. Suolla on havaittu 
linnuista esimerkiksi riekko, joka on Pirkan-
maalla melkoinen harvinaisuus. Yhdessä 
aarnialue ja suo muodostavat hyvin merkit-
tävän luontokokonaisuuden.

Aarnialueelle pääsee Itämerentietä, Ko-
talan suunnalta tultaessa, kääntymällä 
suuren voimalinjan kohdalta metsäauto-
tietä vasemmalle.  Tietä pitkin kuljetaan 
1,6 kilometriä ja seuraavasta tienhaaras-
ta käännytään oikealle. Siitä on matkaa 
noin 1,4 kilometriä ja saavutaan opas-
tustaulun kohdalle, jonne autonkin voi  
jättää. Matkaa on siis kolmisen kilometriä Itä-
merentieltä.

N: 62,348292
E: 23,93631
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16. LAKEISNEVANKANKAAN AARNIALUE i
Pohjantikka



Kotalassa sijaitseva Kituskosken alue 
(kartoissa myös Kituskosket) on poh-
joisosastaan hienojen koskien rajaama 
vanhojen metsien suojelukohde. 35 
hehtaarin laajuisella Natura-alueella voi 
havaita esimerkiksi saukon, koskikaran 
tai palokärjen. Peukaloinen, piilotteleva 
ja Euroopan pienimpiin lintuihin kuu-
luva laji ilmoittaa keväisin ja kesäisin it-
sestään Kituskosken kuusikoissa erittäin 
kuuluvalla laulullaan. Liito-oravistakin 
on tehty havaintoja alueella. Kasvilajeis-
ta muun muassa sudenmarja esiintyy Ki-
tuskosken metsissä.

Alueella on puihin merkitty sinisillä kar-
huntassuilla luontopolku, joka kulkee 
paikoin hyvin juurakkoisessa maastossa. 
Ajoittain komeasti virtaava ja kuohuva 

koski on hieno näky varjoisan metsän sii-
meksessä.  Sallittuina kalastusaikoina Ki-
tuskosket ovat suosittua kalastusaluetta. 
Luontopolun varrella keskellä metsää 
Mustakosken kohdalla on kivinen raken-
nelma. Kyseessä on 1800-1900 -lukujen 
vaihteessa rakennettu kesken jäänyt ve-
sivoimalahanke, joka olisi toiminut pa-
peritehtaan voimanlähteenä.

Kitusjärven rannalla Itämerentien varrel-
la on pysäköintialue, lähistöllä puucee, 
kota ja infotauluja. Luontopolun lähtö-
paikka on pysäköintialueen vieressä.

N: 62,281277
E: 24,032787
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17. KITUSKOSKET16. LAKEISNEVANKANKAAN AARNIALUE P i WC

Peukaloinen

Vehmaskoski



Jouttikylässä, lähellä Virtain ja Ruoveden 
rajaa, sijaitsee pohjoisen Pirkanmaan 
oloissa harvinainen lehmusmetsikkö. 
Kymmeniä puumaisia metsälehmuksia 
kasvaa vajaan hehtaarin alueella rinne-
maastossa. Metsälehmus esiintyy Virroil-
la levinneisyysalueensa pohjoisrajalla 
läntisessä Suomessa. 

Muita kasveja tällä luonnonsuoje-
lualueella ovat esimerkiksi  vaateliaat 
mustakonnanmarja ja lehtokuusama 
sekä monet saniaiset. Kääpää ja laho-
puuta on runsaasti. Jouttivuoren rinteil-
tä näkyy paikoin Tarjanneveden Jout-
senselkää, joskin puusto peittää jonkin 
verran näkyvyyttä.

Lehmusmetsikköön pääsee muun 
muassa Raskintien suunnasta.  Auton voi 

jättää jyrkän kaarteen kohdalla olevalle 
tien pätkälle ennen puomia. Puomilta 
käännytään oikealle pitkin hakkuun ylä-
reunaa vaatimattomasti merkittyä pol-
kua pitkin. Noin 200 metrin päässä tiestä 
on lehmusmetsikön opastaulu. 

N: 62,151113
E: 23,923055
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18. JOUTTIVUOREN LEHMUSMETSIKKÖ

Mustakonnanmarja



Killinkosken kuusi edustaa tässä esittees-
sä rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä. 
Virroilla on monia luonnonmuistomerk-
kejä, mutta useimmat ovat joko pihapii-
rissä tai muualla melko vaikeapääsyisis-
sä paikoissa. Killinkosken kuusi kasvaa 
aivan kävelytien laidassa Inkantien vie-
ressä. Paksu ja varsin korkea kuusi näkyy 
kauas suoralla tiellä. 

N: 62,406393
E: 23,890948
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19. KILLINKOSKEN KUUSI
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