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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.  
 
 
 
 
UUSIKARTANO 
 
Pöytyän (entiseen Yläneen) kuntaan kuuluvan Uudenkartanon ympäristössä liikuttiin kä-
vellen ja traktorin heinäkärryillä kyläkävelyn merkeissä 10.7.2013. Tapahtumaan osallistui 
40 aktiivista kyläläistä ja mukana oli myös Maaseudun Tulevaisuuden toimittaja. 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. 
 
 

 

 

Lystmettä 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: - 
 
Toimenpidesuositus: Pitää huolta rakenteiden kunnos-
ta ja ympäristöstä vastaisuudessakin. Puustoalueita rai-
vataan, jotta alue pysyy puoliavoimena jatkossa.  

 

Vierasmökin ranta 
 
Arvo: Maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Rinne on hoitamaton 
 
Toimenpidesuositus: Rinteelle laaditaan istutussuunni-
telma, jolla alue saadaan hoidetun näköiseksi. Suunni-
telmassa otetaan huomioon alueen pengertäminen. 
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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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Himolankoski 
 
Arvo: Maisema- ja historia-arvot 
 
Ongelma: Alue on pahasti pusikoitunut  
 
Toimenpidesuositus: Yläneenjoen ruoppaaminen ja 
puiden kaataminen vanhan myllyn kohdalta.  Alueelle 
tehdään hoitosuunnitelma. Otetaan yhteyttä Pyhäjärvi-
instituuttiin tai seudulla toimiviin vesistönsuojelu –
hankkeisiin. 

 

Rantojen umpeutuminen 
 
Arvo: Maisema- ja virkistysarvot 
 
Ongelma: Hoidon puutteessa kasvillisuus peittää näky-
mät joen varressa 
 
Toimenpidesuositus: Ranta-alueille tehdään hoito-
suunnitelma, jonka mukaisesti rantoja hoidetaan.  

 

Laavu 
 
Arvo: Maisema- ja virkistysarvot 
 
Ongelma: Laavulle johtava polku 
 
Toimenpidesuositus: Polku sijoitetaan rinteen yläpuo-
lelle pellon ja metsän väliin. Näin laavulle päästään myös 
kevättulvien aikaan.  
 
 

 

Melontareitit 
 
Arvo: Maisema- ja virkistysarvot 
 
Ongelma: Melontareitti on ollut hoitamatta vuosia 
 
Toimenpidesuositus: Rantojen raivaukset ja kaatunei-
den puiden poisto reitiltä. Rantautumispaikat kunnoste-
taan ja mietitään kanoottien vuokrausta. Myös reitin 
opastukset sekä melontakartta ajan tasalle. Reittien kun-
nostaminen vaiheittain, ensin Himolankoski-Lystmettä –
reitti. 
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Tuotteistaminen 
 
Kesäteatterilla tuhansia kävijöitä vuosittain. Kesäteatterin 
yhteyteen myös muuta palvelua.  
 
Toimenpidesuositus: Matkailukartan laatiminen, opas-
tekylttien suunnittelu. Luonto/kyläkävelyiden järjestämi-
nen. 

 

Talkootyö 
 
Arvo: Yhteisöllinen arvo 
 
Ongelma: - 
 
Toimenpidesuositus: Talkootyö on arvokasta työtä, 
jolla voidaan saada paljon tulosta aikaiseksi pienellä pa-
nostuksella. Markkinoidaan talkoita, jotta saataisiin mah-
dollisimman paljon osallistujia. Tavoitteena olisi löytää 
myös uusia, innokkaita talkoolaisia. Hankkeen aikana 
kunnostetaan joku kohde talkoovoimin. Talkootyöhön 
opastetaan, joten kaikki kyläläiset ovat tervetulleita. 

 

Haitalliset vieraslajit 
 
Jokivarsien inventointi, vieraslajien inventointi kylän alu-
eelta, merkinnät karttoihin ja ohjeet tunnistukseen, ennal-
taehkäisyyn ja hävittämiseen 
 
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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


