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Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kun-
toon – hankkeen kyläläisille suunnattuja tapahtumia. Kaikille kyläläisille avointen kyläkävelytapah-
tumien tarkoituksena on herättää keskustelua kulttuurimaiseman arvoista ja mahdollisuuksista, sekä 
myös yhdessä kyläläisten kanssa miettiä ratkaisuja kylämaiseman mahdollisiin ongelmiin. Varsi-
nais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus on kesien 2011–2012 aikana mukana ohjaamassa 
kymmentä kyläkävelytapahtumaa.  
 
 
KOJONKULMA 
 

Kojonkulman ympäristössä pyöräiltiin kyläkävelyn merkeissä 10.7.2012. Tapahtumaan osallistui 14 
aktiivista kyläläistä. Kojonkulman perinnemaisemalle on tunnusomaista mutkitteleva joenran-
ta, kuohuvat kosket ja viljavat peltoaukeat monipuolisine luontoharrastusmahdollisuuksineen. 

Tähän raporttiin on koottu kyläkävelyllä käydyt kohteet, poimittu mahdollisia kehittämiskohteita 
sekä mm. osoitettu sopivia kohteita mm. maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksille. Lop-
puun on listattu myös joitakin vinkkejä maisemanhoitotöihin sekä koottu tietoa kulttuuriympäristön 
ja maisemanhoidon rahoitusmahdollisuuksista. 
 

 

Keskustan tontti 
 
Arvo: Maisema-arvot, virkistysarvot 
 
Ongelma: Tontti on hoitamaton ja sijaitsee näky-
vällä paikalla keskustassa.  
 
Toimenpidesuositus: Tontille on mietitty laituria, 
huvimajaa, hyötykeräyspistettä ja tanssilavaa. Alu-
etta tullaan jatkossa hoitamaan vuosittain niittämäl-
lä ja/tai raivaamalla. Alueen maanomistusrajat sel-
vitetään ja pohditaan kyläläisten kesken, mikä olisi 
hyödyllisin ja käyttökelpoisin toiminta alueella. 

Rahoitus: Kylämaisema kuntoon – hanke on neu-
vonta hanke, jossa kyläläiset saavat hankkeen aika-
na ilmaista opastusta ja neuvontaa kylämaiseman 
kunnostukseen. Hankkeella ei rahoiteta toimenpitei-
tä tai uusia materiaaleja kunnostuskohteisiin. Kun-
nostustoimenpiteet tehdään Kojonkulman kyläyh-
distyksen 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 sektoreittain, 
ei-kaavamaisesti avoimia alueita ja kasvillisuusalu-
eita. Sektoreittainen harvennus helpottaa alueen 
jatkotyötä, koska kerran aloitettu harvennustyö on 
uusittava alueen kasvusta riippuen aina muutaman 
vuoden välein.  
 
Maisemaraivaamisen periaatteita on lisää raportin 
lopussa. 
 

Joen rannat 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen arvo, maisema-arvot 
 
Ongelma: Rannat ovat osittain hoitamattomia ja 
rannoilla ovat päässeet valtaamaan alaa vieraslajit, 
kuten jättiputki. 
 
Toimenpidesuositus: Tiemaisemat pidetään avoi-
mina raivaamalla tarvittaessa. Tien valoisuus ja 
turvallisuus lisääntyy samalla, kun näkymiä ava-
taan raivaamalla puustoa pois muutamalta valitulta 
sektorilta. Mäki-Mattilan kohdalle suunnitellaan 
levike tielle, jotta maisemaa voi pysähtyä ihaile-
maan ja kuvaamaan. 

Vesi- ja tuulimyllyt 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen arvo, maisema-arvo 
 
Aikaisempaan maankäyttöön kuuluvien rakennel-
mien säilyttäminen, kunnostaminen ja uusien ra-
kentaminen on myös maiseman kunnostusta. 
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Kojontupa 
 
Arvo: Maisemalliset arvot, virkistysarvot, kulttuu-
rihistorialliset arvot 
 
Ongelma: Seuraintalo Kojontupa on rakennettu 
viime vuosisadan puolessa välissä. Kylätalo kaipaa 
perusparannusta ja piha-alue kaipaa selkeyttä ja 
toimintojen jakamista 
 
Toimenpidesuositus: Kylätalon perusparannuksen 
rahoituksen hakeminen. Kylätalon pihalle laaditaan 
pihasuunnitelma, jonka toteutukseen haetaan rahoi-
tusta samalla kuin kylätalollekin. Pihasuunnitel-
massa painotetaan erityisesti pihan erin toimintojen 
sijoittamista. 
 
 
 
 

 

Kirkkopuisto 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Tapaninmyrskyssä kaatuneet puut.  
 
Toimenpidesuositus: Kirkkopuistoon istutetaan 
vanhan kuusikon tilalle lehtipuusukupolvi. Maise-
manhoitotalkoissa syksyllä 2012 kunnostettiin jo 
puiston maanpohjaa poistamalla oksia ja kiviä ja 
tasoittamalla maata. Keväällä 2013 pidetään istu-
tustalkoot alueella. 

 

 

Näköalatorni 
 
Arvo: Virkistysarvot, maisemallinen arvo 
 
Ongelma: rakennettu 1990-luvulla, kaipaa perus-
parannusta, ympäristön siistiminen, näkötornilla 
myös kaatuneita puita 
 
Toimenpidesuositus: Tornin perusparannukseen 
haetaan rahoitusta. Ympäristöä siistitään korjaamal-
la kaatuneet puut lähistöltä sekä pitämällä näkötor-
nin maisemat avoimena. 
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Luontopolku 
 
Arvo: Virkistysarvot, maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Huonokuntoiset opasteet 
 
Toimenpidesuositus: Opasteiden uusiminen ja 
luontoreitin karttojen tarkistaminen ja tarvittaessa 
ajantasaistaminen 

 
 
 
 

  
 


