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Virttaan levollinen helmi aivan kyläkeskuksen naapurissa.

MAISAARENSUON
LUONNONSUOJELUALUE
Maisaarensuon kiehtova ja hiljainen luonnonsuojelualue on pääosin
luonnontilainen keidassuokompleksi, kermikeidas, jonka laidoilla
on jonkin verran ojitusta. Luoteisosassa löytyy vanhahko lehtomainen alue.
Alue sijaitsee erittäin idyllisen
kävely- tai pyöräilymatkan päässä
Virttaan kyläkeskuksesta.
Reitin alku sijaitsee n. kolmen
kilometrin päässä Virttaanraitin
alkupäästä.
Maisaarensuolle on aikoinaan
tehty hankkeena pitkospuut, jotka
on myös merkitty reittinä virallisiin karttoihin. Nämä pitkospuut
ovat kuitenkin jo ajan syömät ja
käytännössä käyttökelvottomat.
Mahdollisuutta uusiin pitkospuihin selvitetään.

2

3

Harju, kylä ja suo

V

irttaan kylän mailla sijaitsee myös koko VarsinaisSuomen retkeilyharrastajien tuntema Harjureitti,
jonka maastoissa kulkee peräti 28 kilometrin verran
helppokulkuista reitistöä -oli liikkeellä sitten jalan tai
pyörällä.
Matkailuelämyksiä täydentävät harjulla sijaitsevat Alastaro
Circuit sekä Alastaro Golf, ja kävijöiden majoittamiseen
rakennettu Mökkikylä.
Harjureitillä on hieno kattaus vaihtelevaa maastoa. Reitti
kulkee myös Säkylän rajaa pitkin Isosuon reunaa, mutta itse
alue on Puolustusvoimien aluetta, joten suoreitti jää siellä
pintaraapaisuksi.
Maisaarensuolla tätä rajoitusta ei ole. Pitkospuut olisi
mahdollista rakentaa alkuperäistä linjaa mukaillen, ja
linjalta poiketa ydinsuon maisemia ihailemaan vaikka vain
sadankin metrin verran.
Maisaarensuon pitkospuut entisestään monipuolistaisivat
alueen retkeilymahdollisuuksia koko Loimaan yhteisenä
virkistyskohteena. Ei ihan Kurjenrahka, ei aivan Nuuksio,
vaan aivan kylän tuntumassa sijaitseva valloittava
Maisaarensuo.

Alueen lajisto on monipuolinen, ja siellä elää mm.
suojeltu keltavästäräkki sekä liito-orava.
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Sijainnista
Maisaarensuo on tuntematon helmi, mutta oletettua helpommin saavutettavissa.
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Maisaarensuon luonnonsuojelualue
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Entiset pitkospuut, jotka kuitenkin löytyvät Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavaehdotuksesta osana suunniteltua
uutta retkeilyreittiä.

3

Virttaanraitin alku Kantatie 41:n kupeessa. Vihreillä ympyröillä karttaan merkity reitti 41:n yli
myötäilee todennäköisesti syntymässä olevaa Vanhan Postitien matkailutietä (mm. Tyrvään kotiseutuyhdistyksen vetämä hanke) ja on suora jatko pian
valmistuvassa olevalle Aurajoentien matkailutielle.
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Harjureitti
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Kankaanjärvi, moottoriurheilukeskus ja golf
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Lähde: Maanmittauslaitos

taustakartan lähde: Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen
vaihemaakuntakaavaehdotus

Ehdottamamme uusien pitkospuiden reitti. Suora
osuus mukailee vanhoja pitkospuita, kaareva osuus
veisi kulkijan avarammalle suoalueelle ja olisi
esim. pyörällä reitin alkuun tulleelle tervetullut ja
palkitseva väylä takaisin pyörille.
Uusien pitkospuiden tulisi kuitenkin olla edes
teoriassa niin leveät, että olisi mahdollista taluttaa
pyörä niitä pitkin suoalueen läpi. Muutama taukopaikka reitin varrelle lisäisi entisestään alueen
vetovoimaa.

taustakartan lähde: Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen
vaihemaakuntakaavaehdotus
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MAISAARENSUO

MAISAAREN HILJAISUUS
ON JAKAMISEN ARVOINEN.
Virttaan retkeilymahdollisuuksien monipuolistuminen tuo koko Loimaan ulottuville ulkoilualueen, josta olla ylpeä kuntarajojen ulkopuolellakin.
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Oiva esimerkki toimivista pitkospuista löytyy etelänaapurista Oripään Myllykylän Myllylähteeltä. Puut
ovat leveät ja tukevat, ja niiden perustukset on tehty
kestämään. Tukevat taukopaikat kutsuvat nauttimaan
ympäröivästä luonnosta.

L

uonto on nyt löydetty uudelleen.
Virttaan alueelle on mahdollista
tulevaisuudessa painokkaasti
keskittää luontomatkailutoimintaa
Harjureitin vetovoimaan luottaen ja seudun
luontoreittejä aktiivisesti kehittäen.
Matkailijat tuovat mukanaan myös
mahdollisuuksia yritystoiminnalle. Virttaalle
on esimerkiksi vuonna 2020 perustettu
Virttaa Bikes, joka vuokraa sähköfatbikeja
retkeilijöille sekä uutuutena järjestää myös
tyky- ja tyhy-päiviä retkeilyyn pohjautuen.
Vastaavaa innovointia voisi syntyä
enemmänkin, jos Virttaan alueen
luontokohteita nostetaan aktiivisesti esille,
pääsyä niiden luo kehitetään tietoisesti
ja muodostetaan alueesta kristallinkirkas
paketti vaikka useammankin päivän
retkeilijöitä ajatellen.
Maisaarensuon pitkospuut ovat hyvä alku
kokonaisuutta ajatellen.
Koska Virttaan alueen yhdistykset ovat jo
nyt omissa kehitystoimissaan kädet täynnä,
toivomme koko projektin valmistuvan
Loimaan kaupungin vetämänä.
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HARJU
Reitit, näköalat, kangasmetsät, Kankaanjärvi, matkailukohteet, majoitukset, Virttaan Myllylähteen keijukaislehdot

KYLÄ
Vaalittua vanhaa rakennuskantaa, opasteet kävelyretkelle kylän historiaan, kylätunnelmaa, ravintolat ja
puodit.

JA MAISAARENSUO
Levollisuus, hiljaisuus, muuttumattomuus, erämaan
tunnelma.

10

11

