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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.  
 
 
 
 
ASKAINEN 
 
Maskun kuntaan kuuluvan Askaisten ympäristössä käveltiin ja autoiltiin kyläkävelyn mer-
keissä 2.7.2013. 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. 
 
 

 

 

Veräjänkorva 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: - 
 
Toimenpidesuositus: Pitää huolta rakenteiden kunnos-
ta ja ympäristöstä vastaisuudessakin.   

 

Rantalaidunnus 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Rantojen laiduntamisen väheneminen. 
Merenrantaniityt luokitellaan nykyään äärimmäisen 
uhanalaiseksi luontotyypiksi. 
 
Toimenpidesuositus: Ympäristötukeen sitoutuneet vil-
jelijät ja rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea maata-
louden ympäristötuen erityistukisopimusta merenran-
taniittyjen hoitoon. Uusi ohjelmakausi astuu voimaan 
2014–2020, jolloin uudet sopimukset ovat seuraavan 
kerran haettavissa. 
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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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Pikisaari 
 
Arvo: Virkistysarvot 
 
Ongelma: - 
 
Toimenpidesuositus: Aluetta on hoidettu talkoovoimin. 
Aluetta hoidetaan jatkossakin talkoovoimin, jotta alue 
pysyy hoidettuna ja alueella riittää kävijöitä. Huonokun-
toisena alue todennäköisesti tullaan myymään helpom-
min, joten talkootyöllä saadaan pidettyä alue kyläläisten 
yhteisenä virkistysalueena. 

 

Rantojen umpeutuminen 
 
Arvo: Eläinlajien esiintyminen merenrantaruovikoissa 
 
Ongelma: Merenrannat ovat umpeutumassa ja ruovikko 
valtaamassa alaa laidunnuksen vähennyttyä. Varsinais-
Suomessa ruovikoita on 16 kertaa enemmän kuin ran-
taniittyjä 
 
Toimenpidesuositus: Rantaniittyjen hoito laidunnuksel-
la, tavoitteena palauttaa ja ylläpitää avointen niittyjen 
luonnehtimia perinnemaisemia sekä niistä riippuvaista 
eliölajistoa. 

 

Puukujanteet 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma:  
 
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 pui-
den hoidoksi riittää vioittuneiden, kuivien ja sairaiden 
oksien poisto. Kujanteen alta niitetään kasvillisuutta kas-
vukaudella. 
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Ritarinpuisto 
 
Arvo: Historiallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ritaripuisto on ainutlaatuinen huomionosoitus ritareille 
sekä heidän kauttaan koko veteraanisukupolvelle. 
 
Toimenpidesuositus: Nurmialue rinteestä voidaan kor-
vata osittain niityllä, jolloin hoito helpottuisi. Alue pide-
tään jatkossakin puoliavoimena niittämällä niityt kerran 
kasvukaudessa. 

 

Marskintori 
 
Arvo: - 
 
Ongelma: - 
 
Toimenpidesuositus: Askaisissa on ollut toritoimintaa 
yli 30 vuotta. Torialueella voidaan edistää paikallisten 
tuottajien myyntiä ja mahdollistaa todellisen lähiruoan 
myynnin. Aluetta hoidetaan talkoovoimin. 

 

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 
 
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 

 
 


