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Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämai-
sema kuntoon – 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. Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus on 
kesien 2011–2012 aikana mukana ohjaamassa kymmentä kyläkävelytapahtumaa.  
 
 
ALASTARO 
 
Alastaron ympäristössä käveltiin ja autoiltiin kyläkävelyn merkeissä 31.8.2011. Tapahtu-
maan osallistui 8 aktiivista kyläläistä.  
 
Tähän raporttiin on koottu kyläkävelyllä käydyt kohteet, poimittu mahdollisia kehittämiskoh-
teita sekä mm. osoitettu sopivia kohteita mm. maatalouden ympäristötuen erityistukisopi-
muksille. Loppuun on listattu myös joitakin vinkkejä maisemanhoitotöihin sekä koottu tietoa 
kulttuuriympäristön ja maisemanhoidon rahoitusmahdollisuuksista. 
 

 

 

Nuorisolava 
 
Arvo: Kulttuuriarvot, virkistysarvot 
 
Ongelma: Tällä hetkellä piha on hoitamattoman 
oloinen ja pihan eri toimintoja ei ole eroteltu. 
 
Toimenpidesuositus: Piha-alueelle tehdään 
suunnitelma, jossa rajataan alueita, uudistetaan 
kasvillisuutta ja selkeytetään piha-alueet eri pinta-
materiaalilla. Tontin raja-aidat raivataan esiin. 
Parkkipaikan puolelle voisi miettiä vaihtoehtoisesti 
esim. riukuaitaa, joka antaisi alueesta täysin erilai-
sen kuvan. Riukuaita sopisi myös paremmin maas-
toon. 

 

Rahoitus: Kylämaisema kuntoon – hanke on neu-
vonta hanke, jossa kyläläiset saavat hankkeen 
aikana ilmaista opastusta ja neuvontaa kylämai-
seman kunnostukseen. Hankkeella ei rahoiteta 
toimenpiteitä tai uusia materiaaleja kunnostuskoh-
teisiin. Kunnostustoimenpiteet tehdään Alastaron 
kyläyhdistyksen 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 sektoreit-
tain, ei-kaavamaisesti avoimia alueita ja kasvilli-
suusalueita. Sektoreittainen harvennus helpottaa 
alueen jatkotyötä, koska kerran aloitettu harven-
nustyö on uusittava alueen kasvusta riippuen aina 
muutaman vuoden välein.  
 
Maisemaraivaamisen periaatteita on lisää raportin 
lopussa. 
 
 
 
 

 

Tiemaisemat 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen arvo 
 
Ongelma: - 
 
Toimenpidesuositus: Tiemaisemat pidetään 
avoimina 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. 

 

Uimaranta 
 
Arvo: Virkistysarvot 
 
Ongelma: Uimaranta on vähällä käytöllä ja siellä ei 
ole virikkeitä rannan mahdollisille käyttäjille. Alueel-
la ei ole myöskään yksityisyyttä. 
 
Toimenpidesuositus: Uimarannalle tehdään 
suunnitelma, jossa on eroteltuina istuskelualue, 
auringonottoalue ja ympärille suunnitellaan peitto-
kasvillisuutta. 
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Keskusta 
 
Arvo: Maisemalliset arvot, virkistysarvot 
 
Ongelma: Keskustassa on tontteja tyhjillään, jotka 
kasvillisuus valloittaa ilman hoitoa. 
 
Toimenpidesuositus: Tyhjillään olevat tontit kan-
nattaa laittaa myyntiin, jotta saadaan uusia asuk-
kaita ja uutta asuntokantaa keskustaan. 
 
 
 
Kirjaston vieressä olevalle tyhjälle tontille asukkaat 
ovat toivoneet lasten leikkipuistoa. Tontti on kes-
keisellä paikalla ja nivoutuisi hyvin yhteen kirjaston 
ja sen toimintojen kanssa. Leikkipuiston suunnitte-
lusta kannattaa laittaa pyyntöä Alastaron kunnan 
suuntaan. 

 

Meijeri 
 
Arvo: Maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Purkukuntoinen rakennus keskellä kylää 
 
Toimenpidesuositus: Rakennus yksityisomistuk-
sessa, hankkeen kautta ei voida vaikuttaa alueen 
siistimiseen tällä hetkellä. 

 

Vehnämylly 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen, maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Hoidon puutteessa rakennus on päässyt 
huonoon kuntoon. 
 
Toimenpidesuositus: Yhteyttä omistajaan ja ai-
nakin rakennuksen maalaus esim. talkoilla kesän 
2012 aikana. Mietintään, voisiko rakennusta hyö-
dyntää muutenkin. 
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Opastekyltit 
 
Arvo: Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo 
 
Ongelma: Kaikkiin kylän kohteisiin ei ole opastus-
ta, kuten uimarannalle. myös olemassa olevat kyltit 
ovat osittain huonokuntoisia. 
 
Toimenpidesuositus: Kylälle suunnitellaan kyltit 
eri kohteisiin, esim. nuorisolava sekä vanhoihin 
kyliin. Alastarolla on ollut 24 kylää, joiden rajoja ei 
näy luonnossa. 

Kyliä ovat mm. Hennijoki, Hintsala, Kankare, Lau-
roinen, Männistö, Pispala, Suutarla, Vahvala, Virt-
taa ja Ylhäinen. 

 

 
 

 


