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Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylä-
maisemaan – 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. Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus on kesällä 
2013 mukana ohjaamassa kuutta kyläkävelytapahtumaa Matka kylämaisemaan hankkeen 
puitteissa.  
 
 
 
 
TOURULA-KEIHÄSKOSKI 
 
Pöytyän kuntaan kuuluvan Tourula-Keihäskosken kyläyhdistyksen alueella pyöräiltiin kylä-
kävelyn merkeissä 7.7.2013. Tapahtumaan osallistui 21 aktiivista kyläläistä. Lämmin kiitos 
osallistujille ja kyläkävelyn suunnittelussa mukana olleille kyläläisille. 
 
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. 
 
 

 

 

Paimenenmäki 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja yhteisöllinen arvo 
 
Ongelma: - 
 
Toimenpidesuositus: Pitää huolta rakenteiden kunnos-
ta ja ympäristöstä vastaisuudessakin. Paimenmäen piha-
alueelle tehdään piha/hoitosuunnitelma, jolla saadaan 
helpotettua piha-alueen hoitoa.  
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Yläneenjoki 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Yläneenjoki on pahoin umpeenkasvanut 
 
Toimenpidesuositus: Kunnostussuunnitelman laatimi-
nen. Ravinteiden pääsyn estäminen vesistöön esim. 
maatalouden ympäristötuen eritysympäristötukien avulla. 
Ranta-alueelle voidaan perustaa suojavyöhykkeitä, joilla 
saadaan ravinnekuormaa pienemmäksi. 
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Maisemaraivaus 
 
Arvo: Maisemallinen arvo 
 
Ongelma:  
 
Toimenpidesuositus: Maisemaraivauksissa raivataan 
esiin korostetusti erikoiset sekä kaunismuotoiset puuyk-
silöt ja marjovat lajit, kuten katajat ja pihlajat, isot kivet 
sekä laidunalueiden rakenteet ja vanhojen rakenteiden  
jäänteet. Puustoa ja pensaita säilytetään alueiden reu-
naosilla alueiden muodon, sijainnin, laajuuden ja rajojen 
hahmottamiseksi.  

Maisemaraivaamista ei pidä tehdä kaavamaisesti eikä 
tasavälisellä puuston poistolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maisemaraivaamisessa muodostetaan sektoreittain, ei-
kaavamaisesti avoimia alueita ja kasvillisuusalueita. Sek-
toreittainen harvennus helpottaa alueen jatkotyötä, koska 
kerran aloitettu harvennustyö on uusittava alueen kas-
vusta riippuen aina muutaman vuoden välein.  
 
 
Maisemaraivaamisen periaatteita on lisää raportin lopus-
sa. 
 

 

Tien valoisuus ja turvallisuus lisääntyy samalla, kun nä-
kymiä avataan raivaamalla puustoa pois muutamalta 
valitulta sektorilta.  
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Vanhat kartanot 
 
Arvo: Historiallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: -  
 
Toimenpidesuositus: Pitää huolta rakenteiden kunnos-
ta ja ympäristöstä vastaisuudessakin. 

 

Suojeltavat puut 
 
Arvo: Historiallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Uhka puiden kaatamisesta 
 
Toimenpidesuositus:  Yksittäisen maisemallisesti ar-
vokkaan puun suojelumahdollisuuksia on kaksi: Luon-
nonsuojelulain luontotyyppisuojelu tai luonnonmuisto-
merkin rauhoittaminen. Luonnonmuistomerkiksi rauhoi-
tettu puu myös merkitään maastoon niin että se on sel-
västi havaittavissa. 

 

Puukujanteet 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo 
 
Toimenpidesuositus: Vanhat kujanteet ensisijaisesti 
säästetään, sillä ne ovat tärkeitä esim. monelle sieni- ja 
jäkälälajille. Uusi kujanne perustetaan mieluiten ennes-
tään paikalla kasvaneen luonnonvaraisen puulajin 
mukaan. Vanhan kujanteen voi uusia kerralla tai vaiheit-
tain esim. puu kerrallaan tai toinen puoli kerralla. Puut 
kannattaa istuttaa tarpeeksi kauas tien reunasta, jotta 
nykyiset koneet ja autot eivät kolhi puita. Kujanteen alta 
niitetään kasvillisuutta kasvukaudella. 

 

Sudenkuoppa 
 
Arvo: Historiallinen arvo 
 
Ongelma: Sudenkuopat huonossa kunnossa 
 
Toimenpidesuositus: Kuopat raivataan esiin ja kunnos-
tetaan maisemanhoitotalkoissa vuoden 2014 aikana.  
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Kirkkopolku 
 
Arvo: Matkailullinen arvo 
 
Ongelma:  
 
Toimenpidesuositus: Polku käydään inventoimassa ja 
alueesta tehdään maastokartta, jonka avulla myös mat-
kailijat pystyvät patikoimaan alueella. 

 

Kyltit/Tiekyltit 
 
Arvo: Maisemallinen ja matkailullinen arvo 
 
Ongelma: Vanhat kyltit osin huonokuntoisia 
 
Toimenpidesuositus:  Suunnitellaan kylän alueelle uu-
det, iskevät, omannäköiset opasteet. Sopiminen ja opas-
teiden suunnittelu osallisten kesken. 
 

 

Historiallinen kyläkävely 
 
Arvo: Yhteisöllinen arvo 
 
Ongelma: -  
 
Toimenpidesuositus: Kesä 2013 aikana toteutettiin 
ensimmäinen kyläkävely. Jatkossa kylällä järjestetään 
vuosittain kyläläisille ja matkailijoille tarkoitettu kyläkäve-
ly, jossa tutustutaan mm. kylän vanhoihin kartanoihin ja 
jaetaan perinnetietoa eteenpäin. 

 

Haitalliset vieraslajit 
 
Arvo: - 
 
Ongelma: Vieraslajit syrjäyttävät alueen alkuperäisen 
lajiston. 
 
Toimenpidesuositus:  Vieraslajin torjunta ja hävittämi-
nen on syytä aloittaa tehokkaasti heti, kun kasvin taimi 
nousee maasta. Parhaita keinoja ovat niitto, peittäminen 
ja asianmukaisesti käytetyt torjunta-aineet. Lisää tietoa 
vieraslajeista löytyy mm. www.vieraslajit.fi 

 
 

 


