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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.  
 
 
 
 
NIEMENKULMA 
 
Maskun kuntaan kuuluvan Niemenkulman ympäristössä käveltiin ja autoiltiin kyläkävelyn 
merkeissä 10.5.2013. Tapahtumaan osallistui 13 aktiivista kyläläistä. Lämmin kiitos osallis-
tujille 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. 
 
 

 

 

Niemenkulman koulu 
 
Arvo: Historiallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: - 
 
Toimenpidesuositus: Vanhaa kyläkoulua ja sen toimin-
taa kehitetään jatkossakin yrittäjän toimesta. Koulu py-
syy kyläläisten yhteisenä kokoontumispaikkana. 
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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. 
 
 
 
 

 

Reunapuut 
 
Arvo: Puukujanteet kuuluvat vanhaan kulttuurimaise-
maan. Niillä on monimuotoisuutta edistävä vaikutus sil-
loin, kun puut ovat vanhoja.  
 
Ongelma: Syksyllä 2012 reunapuut leikattiin Niemen-
kulmantien varrelta epäsiististi. Oksat ja puiden kuori on 
paikoitellen kuoriutunut. 
 
Toimenpidesuositus: Puiden karsimisen tuhot pyritään 
hoitamaan siistimällä leikkaushaavoja ja poistamalla pui-
hin jääneet oksan tapit. 

 

Tien valoisuus ja turvallisuus lisääntyy samalla, kun nä-
kymiä avataan raivaamalla puustoa pois muutamalta 
valitulta sektorilta.  
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Rantojen umpeutuminen 
 
Arvo: Eläinlajien esiintyminen merenrantaruovikoissa 
 
Ongelma: Merenrannat ovat umpeutumassa ja ruovikko 
valtaamassa alaa laidunnuksen vähennyttyä. Myös meri-
veden laskeminen vaikuttaa. 
 
Toimenpidesuositus: VELHO-hanke etsii alueelta sopi-
via rantalaidunnuskohteita, jotta alueet saataisiin hoidon 
piiriin ja näkymät merelle säilyisivät avoimina. 

 

Ranta-laidunnus 
 
Arvo: Kulttuuri- ja maisema-arvot 
 
Ongelma: Laidunalueiden huomattava väheneminen ja 
rantojen rehevöityminen tämän seurauksena. 
 
Toimenpidesuositus: Ranta-alueiden kartoitus VELHO-
hankkeen yhteydessä ja laidunnuksen aloitus sopivissa 
kohteissa. 

 

Maanpään uimaranta 
 
Arvo: Virkistysarvot 
 
Ongelma: Parkkialue on hoitamattoman näköinen ja 
reunapuusto kaipaa raivausta ja siistimistä. 
 
Toimenpidesuositus: Aluetta on hoidettu ja hoidetaan 
jatkossakin talkoovoimin. Parkkipaikan reunapuuston 
raivaus ja parkkialueen alustan tasoitus. 
 

 

Stenbergan linnavuori 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Puuston kasvaminen, näkymien umpeutumi-
nen, historiatiedon unohtuminen 
 
Toimenpidesuositus: Avokallioilta, joita Niemenkulmal-
la on paljon, kaadetaan osa puustosta jotta alueet pysy-
vät avoimina.   
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Jokimaisema 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Näkymien umpeutuminen, vesistön rehevöi-
tyminen 
 
Toimenpidesuositus: Suojakaistojen ja suojavyöhyk-
keiden perustaminen joen rantavyöhykkeelle, estää kiin-
toaineksen pääsyn vesistöön. Maiseman avoimena pi-
täminen raivaamalla puustoa ja pensaikkoa joen rannoil-
ta. 
 

 

Linja-autopysäkit 
 
Arvo: - 
 
Ongelma: Maisemaan sopimattomat linja-autopysäkit 
 
Toimenpidesuositus: Suunnitellaan Niemenkulmalle 
uudet, ympäristöön ja maisemaan sopivammat linja-
autopysäkit.  

 

Opasteet 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Ongelma: Opasteet huonokuntoisia 
 
Toimenpidesuositus: Opasteet uusitaan ja opasteteks-
tit mietitään uusiksi. Teksteissä on historiatietoa ja mai-
sematietoa. Opasteisiin voidaan myös liittää QR-koodit, 
joiden kautta halukkaat saavat lisää tietoa kohteesta 
esim. kyläyhdistyksen internet-sivuilta. 

     

QR-koodit 
 
 
QR-koodi on osoite, jonka älypuhelin tai muu kameralli-
nen ”älylaite” osaa lukea ja opastaa sinut suoraan oike-
aan osoitteeseen www-selaimessa.  
 
QR-koodin lukulaitteena toimii älypuhelimen kamera, 
mutta viivakoodin lukemiseen tarvitaan myös ohjelmisto. 
Koodien lukemiseen käytettävä ohjelmisto on saatavilla 
ilmaiseksi internetistä.  

 


