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Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämai-
sema kuntoon – hankkeen kyläläisille suunnattuja tapahtumia. Kaikille kyläläisille avointen 
kyläkävelytapahtumien tarkoituksena on herättää keskustelua kulttuurimaiseman arvoista 
ja mahdollisuuksista sekä myös yhdessä kyläläisten kanssa miettiä ratkaisuja kylämaise-
man mahdollisiin ongelmiin. Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus on 
kesällä 2011 mukana ohjaamassa kymmentä kyläkävelytapahtumaa.  
 
 
 
 
ORISUO 
 
Loimaan kuntaan kuuluvan Orisuon ympäristössä käveltiin ja autoiltiin kyläkävelyn mer-
keissä 7.7.2011. Tapahtumaan osallistui 20 aktiivista kyläläistä. Lämmin kiitos osallistujille 
ja etenkin Tarja Kiviniemelle yhteistyöstä ja organisoinnista. 
 
Tähän raporttiin on koottu kyläkävelyllä käydyt kohteet ja poimittu mahdollisia kehittämis-
kohteita. Loppuun on listattu myös joitakin vinkkejä maisemanhoitotöihin sekä koottu tietoa 
kulttuuriympäristön ja maisemanhoidon rahoitusmahdollisuuksista. 
 
 

 

 

Orisuon kerhotupa 
 
Arvo: Kyläläisten yhteinen tapaamispaikka 
 
Ongelma: Piha on yhtä suurta aluetta, jossa ei ole 
jäsennelty tiloja 
 
Toimenpidesuositus: Piha-alueelle tehdään 
suunnitelma, jossa pihalle rajataan mm. parkki-
alue, oleskelualue ja lasten leikkipaikka. Suunni-
telma toteutetaan talkoovoimin 

 

Rahoitus: Kylämaisema kuntoon – hanke on neu-
vontahanke, jossa kyläläiset saavat hankkeen ai-
kana ilmaista opastusta ja neuvontaa kylämaise-
man kunnostukseen. Hankkeella ei rahoiteta toi-
menpiteitä tai uusia materiaaleja kunnostuskohtei-
siin. Kunnostustoimenpiteet tehdään Orisuon Pien-
viljelijöiden rahoituksella tai toimenpiteisiin haetaan 
rahoitusta alueella toimivilta Leader-rahoittajilta 
suunnitelman mukaisesti. 
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Maisemaraivaamista ei pidä tehdä kaavamaisesti 
eikä tasavälisellä puuston poistolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maisemaraivaamisessa muodostetaan sektoreit-
tain, ei-kaavamaisesti avoimia alueita ja kasvilli-
suusalueita. Sektoreittainen harvennus helpottaa 
alueen jatkotyötä, koska kerran aloitettu harven-
nustyö on uusittava alueen kasvusta riippuen aina 
muutaman vuoden välein.  
 
Maisemaraivaamisen periaatteita on lisää raportin 
lopussa. 
 
 
 
 

 

Tiemaisemat 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Ongelma: Ympäröivän alueen umpeen kasvami-
nen, peltomaiseman ja näkymien häviäminen kas-
villisuuden taakse 
 
Toimenpidesuositus: Näkymiä avataan raivaa-
malla lehtipuuvesakkoa. Jatkossa on tärkeää sopia 
maanomistajien kanssa vastuista, miten alueen 
jatkohoito toteutetaan. 

 

Tien valoisuus ja turvallisuus lisääntyy samalla, 
kun näkymiä avataan raivaamalla puustoa pois 
muutamalta valitulta sektorilta.  
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Risteysalueet ja viitoitus 
 
Arvo:- 
 
Ongelma: Kylän kohteisiin, kuten kerhotuvalle ja 
rukoushuoneelle ei ole kylttejä ollenkaan. 
Osa nykyisistä tiekylteistä on kasvillisuuden peitos-
sa. 
 
Toimenpidesuositus: Yhtenäistä ilmettä ja mat-
kailua parantaisi alueen ja maiseman osittainen 
avaaminen opasteiden alueelta. Suunnitellaan 
omannäköiset, persoonalliset opasteet raiteille se-
kä kohteille. Sopiminen ja opasteiden suunnittelu 
osallisten kesken. 

 

Uimaranta 
 
Arvo: Virkistysarvot 
 
Ongelma: Ranta on huonokuntoinen ja hoitama-
ton. Alueella ilmenee myös ilkivaltaa 
 
Toimenpidesuositus: Rannalle tehdään hoito-
suunnitelma ja osa suuremmista puista kaadetaan. 
myös lehtipuuvesakkoa harvennetaan. Toimenpi-
teistä ollaan yhteydessä Loimaan kuntaan. 

 

Rukoushuone 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Rukoushuoneen käyttö rajoittuu pariin 
kertaan vuodessa. Piha-alueelta on kaadettu puita, 
ja alue on hoitamattoman näköinen. 
 
Toimenpidesuositus: Hakkuualue siistitään ja 
tien varteen istutetaan suojakasvillisuutta. Piha-
alueen tilat ja toiminnot määritellään ja rajataan 
kasvillisuudella. Pihalle tehdään istutussuunnitel-
ma. 
 
Tilaa mainostetaan juhlapaikkana, jotta käyttöä 
pystytään lisäämään. 
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Vanhat rakennukset 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Ongelma: Osa vanhoista rakennuksista on huono-
kuntoisia 
 
Toimenpidesuositus: Puuston valikoiva poisto ja 
niittymäisten alueiden niitto ja kasvillisuuden pitä-
minen pois rakenteiden läheisyydestä väh. 0.5 m 
etäisyydeltä.  
Jatkossa rakenteiden ja erityisesti vesikattojen 
kunnossa pitäminen.  

 

Vanha alakoulu 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Ongelma: - 
 
Toimenpidesuositus: Vanhan koulun pihapuille 
laaditaan kylän muun kyltityksen yhteydessä nimi-
kyltit. 
 

 

Rantamaisema 
 
Arvo: Maisema arvo 
 
Ongelma: Näkymien sulkeutuminen reunavyöhyk-
keillä. 
 
Toimenpidesuositus: Puuston valikoiva poisto. 
Puuston kunto tarkastetaan ja sekä rannasta että 
veden puolelta ja valitaan poistettavat yksilöt. Ui-
marannan pajua ei kuitenkaan saa kaataa. Alueen 
hoidosta vastaa Loimaan kaupunki ja puuston pois-
tosta neuvotellaan kaupungin kanssa.  

 


