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Lapinnummella Kärkölässä järjestettiin kyläkävely 3.9.2013. Mukana oli 24 kävelijää. 

Kyläkävely järjestettiin yhteistyössä Lappilan maa- ja kotitalousseuran kanssa. Tuija Num-
mela kutsui  ystävällisesti  meidät kotiinsa Ali-Nummelaan. Kiitokset Tuijalle järjestelyistä! 

Lapinnummen kyläkävely on osa ProAgria Etelä-Suomen ja Etelä-Suomen maa- ja kotitalo-
usnaisten Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin hanketta. Hanke on kohdennettu Päijät-Hämeen 
maakunnan kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityi-
sesti hankkeessa mukana oleville viidelle kylälle. Hollolasta mukana on Hollolan kirkonkylä 
ja Pyhäniemi, Hämeenkoskelta Hämeenkosken kirkonkylä, Asikkalasta Kalkkinen, Padasjoel-
ta Kellosalmi - Seitniemi - Virmaila sekä Hartolasta Vuorenkylä.

Hankkeen aikana luodaan päijäthämäläisiin kyliin edellytyksiä kylämatkailulle hyödyntämäl-
lä perinteitä ja paikalliskulttuuria sekä tekemällä maisemasta ja luonnosta monipuolinen 
vetovoimatekijä. Kylämatkailun edellytyksiä lisätään muun muassa suunnittelemalla kyliin 
kylä- ja kulttuuri- tai maisemapolkuja, kalastusmatkailutuotteita ja kylätapahtumia.

Hankkeen puitteissa on järjestetty yli kymmenen kyläkävelyä Päijät-Hämeen kunnissa. Tämä 
on kyläkävelysarjan viimeinen kohde. 

J O H D A N T O K Y L Ä K ÄV E LY N  KO H T E E T
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KO H D E  1  V I E R A S L A J I T

Ongelma: Tontilla kasvaa pellon laidassa iso kasvusto jättipalsamia. 

Jättipalsami (Impatiens glandulifera) saapui Suomeen 1800-luvun lopulla. Kasvia viljel-
tiin aluksi vain kasvitieteellisissä puutarhoissa. Vuosien varrella jättipalsamia on tuotu 
puutarhakasviksi monesta eri maasta ja nykyään sitä tapaa laajalti myös luonnossa. Suo-
messa esiintyy jättipalsamin lisäksi useita muita palsamikasvien heimoon kuuluvia lajeja. 
Alkuperäisenä esiintyvä lehtopalsami (Impatiens noli-tangere L.) on rauhoitettu Oulun ja 
Lapin lääneissä. Muut Suomessa esiintyvät palsamit, rikkapalsami (Impatiens parviflora 
DC.) sekä harvinainen lännenpalsami (Impatiens capensis Meerb.) ovat Suomeen tuotuja 
puutarhakarkulaisia.

Jättipalsami on kotoisin Himalajan vuoristoalueilta Intiasta, jossa sitä tavataan 1 800 met-
rin korkeudelta aina puurajalle noin 4 000 metriin saakka. Vuoristoalueilla jättipalsami 
esiintyy jokien ja purojen varsilla ja laidunmailla.

Suomessa jättipalsami kasvaa usein asutuksen läheisyydessä, koska se on yleensä alun 
perin tuotu koristeeksi ja mehiläiskasviksi puutarhoihin. Se on levinnyt ihmisten avus-
tuksella eripuolille maata jo Perä-Pohjolaa ja Koillismaata myöten. Pihoilta se kulkeutuu 
edelleen sopiviin kasvupaikkoihin, mm. tunkioille, rannoille, ruovikoihin ja pellonlaiteille. 
Se leviää erityisen helposti joki- ja puronvarsia myöten.

Laji uudistuu vain siementen avulla. Sen siemenet sinkoutuvat ympäristöön jopa seitse-
män metrin päähän, kun kasvin kodat ovat kypsät. Vaikka siemenet eivät kellu, ne leviävät 
helposti veden välityksellä uusille kasvupaikoille. Siksi on oltava erityisen tarkka ettei kasvi 
levittäydy vesistöjen läheisyyteen. Siemenet leviävät uusille kasvupaikoille usein ihmis-
ten, kasvinosien siirron tai eläinten välityksellä. Monet kasvustot ovat saaneet alkunsa 
kun puutarhajätteitä on kuljetettu luontoon tonttien ulkopuolelle. Jättipalsamilla ei ole 
Suomessa luontaisia vihollisia, jotka rajoittaisivat sen leviämistä luontoon. Kasvi tuottaa 
runsaasti siemeniä. Yksi yksilö voi muodostaa yli 1000 siementä.

Jättipalsami on useissa Euroopan maissa luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, jonka levi-
ämistä luonnossa tulee rajoittaa. Monissa maissa käytetään vuosittain suuria rahasum-
mia jättipalsamin kasvustojen hävittämiseen. Vieraita lajeja eli tulokaslajeja ei saa levittää 
luontoon, koska ne vaarantavat alkuperäisen kasviston ja eläimistön olemassaolon.

Jättipalsamin tunnistaminen

Jättipalsami on yksivuotinen mehevävartinen ruoho. Kasvin lehdet ovat muodoltaan sui-
keita ja tiheästi hammaslaitaisia. Kasvilla on suuret, jopa 40 mm kokoiset kaksineuvoiset 
kukat. Kukinto on pystyssä oleva terttu. Kukat ovat useimmiten vaaleanpunaisia, ”rentun-
ruusun” värisiä. Suomessa on tavattu useita värimuotoja tummanpunaisista valkoisiin. 
Kasvin hedelmä on litumainen kota, ja se repeää kypsänä herkästi sinkoen siemenet lähi-
ympäristöön.

Kuten nimikin kertoo, jättipalsamiyksilöt voivat olla suuria, jopa yli kolmemetrisiä. Kasvien keskimitta jää 
kuitenkin yleensä noin 1,5 metriin. Jopa pienet, alle 10 cm korkeat yksilöt kukkivat ja muodostavat sieme-
niä. Suurikokoisimmat kasvit ovat yleensä rehevillä ja kosteilla kasvupaikoilla, joilla jättipalsami on erittäin 
kilpailukykyinen ja valloittaa kasvualaa alkuperäiseltä kasvistolta. Jättipalsami ei siedä kuivuutta ja se kasvaa 
huonosti karuilla kasvupaikoilla.

• Jättipalsamin taimetkin on yleensä helppo erottaa kotimaisista kasveista peittävän kasvutapansa perus-
teella.

• Taimena kasvi muistuttaa jonkin verran eräitä horsmalajeja, jotka myös esiintyvät samantyyppisillä kasvu-
paikoilla (esim. amerikanhorsma, vaalea-amerikanhorsma)

• Kukkien väri vaihtelee tummanpunaisesta valkoiseen
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TOIMENPIDESUOSITUS: 

Jättipalsamin siemenet ovat lyhytikäisiä ja suurin osa niistä itää heti seuraavana vuonna. Koska 
jättipalsami uudistuu vain siemenistä, perustuu kasvustojenkin hävittäminen siihen, että uusia 
siemeniä ei päästetä muodostumaan.

Pienet, muutamien neliömetrien laajuiset jättipalsamikasvustot on helppo hävittää kitkemällä 
kasvit pois mahdollisimman varhain, mielellään viimeistään kukinta-aikana, ennen siementen 
kypsymistä. Kasvi on hentojuurinen ja versot irtoavatkin maasta helposti. Erityisiä suojavarustei-
ta ei tarvita. Kitkemisen teho voidaan varmistaa seuraavana vuonna. Jos siementäviä yksilöitä ei 
päästetä syntymään, häviää kasvi paikalta hyvinkin nopeasti. Kasvin pienet siemenet kulkeutuvat 
helposti mullan ja kenkien mukana uusille kasvupaikoille, joten siemeniä sisältäviä kasvinosia 
kannattaa käsitellä varoen.

Laajat, aarien kokoiset kasvustot ovat ongelmallisempia. Niiden hävittämistä kannattaa kokeilla 
niittämällä kasvit mahdollisimman alhaalta. Niiton jälkeen tulisi varmistaa, ettei paikalle jää pie-
nikokoisia kukkivia yksilöitä. 

KITKEMINEN

• Kitkeminen on tehokas keino päästä kasveista eroon.

• Jättipalsami irtoaa maasta helposti juurineen.

• Ei kukkivan kasvin kitkeminen: Kasvi täytyy nyhtää maasta juuripaakun kanssa, sillä pelkäs-
tään katkaistuna tai niitettynä se tuottaa uusia varsia ja kukintoja. Juuripaakku lähtee yleensä 
maasta helposti. Voit kerätä yhden tai useamman varren käteesi ja nykäistä nipun ylös. Juu-
ripaakusta kannattaa puistella multa irti. Muista että irrotetunkin juuripaakun varassa kasvi 
voi jopa kukkia. 

• Jättipalsamin kukinta alkaa kesäkuun lopulla ja jatkuu pitkälle syyskuuhun.

• Kitkeminen tulee tehdä ennen ensimmäisten siementen kypsymistä.

• Kitkemisestä syntyy runsaasti kasvijätettä, jonka käsittelyyn kannattaa kiinnittää huomiota.
Siemenkotia tai kukintoja ei saa jäädä maahan. Hyvissä olosuhteissa kasvi voi kasvattaa uudet 
juuret jopa varren palaan.

NIITTÄMINEN

• Niittäminen sopii hyvin laajoille esiintymille ja se kannattaa tehdä 2 - 3 kertaa kesän aikana.

• Niittäminen tulee tehdä mahdollisimman läheltä maanpintaa, sillä nivelen yläpuolelta niitet-
ty kasvi kasvattaa nopeasti uusia varsia, joihin kaikkiin kehittyy runsaasti kukkia.

• Niittää voi esimerkiksi siimaleikkurilla tai viikatteella.

KUKINTOJEN POISTAMINEN

• Hävitettävää kasvijätettä tulee vähemmän, jos leikkaa vain kukinnot.

• Ajankohdan kanssa tulee olla tarkkana: kukintaa ei saa päästää liian pitkälle, sillä kypsät siemen-
kodat ”poksahtavat ” kosketuksesta.

• Leikatut kukinnot tulee hävittää huolellisesti, sillä siemenet voivat kypsyä ilman varttakin

• Kitkettyä tai niitettyä jättipalsamiesiintymää kannattaa seurata koko kesän ajan ja tarvittaessa 
käydä ainakin poistamassa kukinnot

KASVIJÄTTEEN HÄVITTÄMINEN

• Kasvijätettä ei saa jättää kasaan pitkäksi aikaa, sillä kasvit voivat juurtua ja siementää. Samoin 
avokompostiin kompostoitaessa varret tulee kuivattaa ennen kompostiin laittamista. 

• Jättipalsamin siemenet voivat kypsyä vielä varren katkaisemisen jälkeenkin.

• Paras tapa on kerätä ainakin kukinnot ehjään jätesäkkiin tai kuivattaa ja polttaa.

• Jos kasvijätettä on vähän, sen voi myös kasata mustan muovin päälle ja kuivattaa auringossa.

• Kitkentätalkoita varten kannattaa varata peräkärry tai lava, johon säkit kasataan ja viedään esi-
merkiksi polttolaitokselle.
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KO H D E  2  K Y L Ä N  K U LT T U U R I H I S T O R I A A

Lapinnummen kulttuuriympäristö on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuri-
ympäristö. 

Lappilan kylän liikamaista muodostettiin isojaossa viisi uutta tilaa (Koskela, Ojala, 
Nummela, Harjula ja Tuokkola). Nummelan ja Harjulan talot muodostivat erillisen tii-
viin kyläryhmän ns. Lapinnummen Oitin tien varteen. Nummela ja Harjula jakautuivat 
sittemmin Ali- ja Yli-Nummelaan sekä Ali- ja Yli-Harjulaan.

Lapinnummen kulttuurimaisemalle luonteenomainen piirre on laaja ja avoin metsiin 
rajautuva viljely- ja laidunmaisema. Peltovainioiden länsilaidalla sijaitsevat Yli-Num-
melan ja Ali-Nummelan tilakeskukset ovat maisemallisesti näkyvällä paikalla, pelloil-
ta kohoavalla rinteellä. 

Ali-Nummelan tilan pää-
rakennus on 1910-luvul-
ta. Tila on isossajaossa 
muodostettu uudisti-
la, joka on ollut suvun 
omistuksessa 1700-lu-
vun lopulta asti. 

Yli-nummelan päära-
kennus on tuotu Haus-
järven kirkolta 1800-lu-
vun lopulla. Taloa on 
korotettu 1920-luvun 
alussa. Yli-nummelan 
kivinavetta on 1800-lu-
vun lopusta.

Tilojen lähettyvillä on 
todennäköisesti entisiä 
muonamiesten raken-
nuksia 1910-1920-lu-
vulta. Ne ovat pääosin 
vapaa-ajan asuntoina. 

Yli- ja ali-nummelan 
länsipuolella sijaitsevat 
ali- ja Yli-Harjulan Har-

julan tilakeskukset. Päärakennukset 
ovat 1920-1930-lukujen vaihtees-
ta. Tilat olivat 1910-luvulla maa- ja 
karjatalouden harjoittelutiloina. Ali-
Harjulan lähettyvillä, tien varrella 
on noppamainen viljamakasiini. Tii-
linen rakennus lienee samanikäinen 
ali-Harjulan kanssa.

Kylän taloista voidaan myös mai-
nita Koiviston. Väinö Koivisto osti 
Koiviston torpan itsenäiseksi tilaksi 
Ali-Nummelasta v. 1923 torppari-
vapautuslain nojalla. Hän myi talon 
myöhemmin Pihlmannille. Erkki 
Nummela osti tilan Pihlmannilta v. 
1950. Koiviston tilan pellot ja met-
sät ovat Erkin kotitalosta Ylä-Num-
melasta. 

Peltovainioiden halki kulkevan La-
pinnummen Oitin tien varrella on 
Lapinnummen entinen 1920-luvun 
alussa valmistunut kyläkoulu. Ra-
kennus on nykyisin asuinkäytössä.
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KO H D E  3  M E T S Ä N  H A K K U U

ONGELMA: Kohteeseen on suunnitteilla hakkuu. Miten maisema tulisi ottaa huomioon? 

Kaikilla maisemilla on oma luonne, kuviointi, mittakaava ja värisävyjen vaihtelu. Jokainen 
maisema on omanlaisensa, tunnistettava kokonaisuus. Maiseman luonne perustuu geolo-
gian, veden ja ilmaston yhteiseen vaikutukseen, ja se on kehittynyt maankäytön historian 
kautta nykyiseen muotoonsa. 

Metsämaisematyyppejä on erilaisia: 

• LAKIMETSÄ maisemaa rajaavien mäkien lakialueet

• RINNEMETSÄ selänteiden rinteet

• REUNAMETSÄ metsän ja avoimen alueen vaihettumisvyöhykkeessä

• TIENVARSIMETSÄ metsänreunat teiden varsilla

• LAAKSOMETSÄT Niityt ja pellot laaksossa, joissa pieniä, puoliavoimia puuryhmiä tai yk-
sittäispuita

• RANTAMETSÄ voi jakaa kulttuurivaikutteiseen tai luonnontilaiseen

• SAARIMETSÄ saarien metsiköt

• Lisäksi voidaan puhua LÄHIMAISEMASTA joka on metsän lähinäkymää ihmistä ympä-
röivästä tilasta. 

Metsän lähimaisemaa voidaan kehittää harvennuksella ja raivauksella. Puiden latvuksille 
annetaan tilaa kasvaa leveiksi ja tuuheiksi. Harvennuksilla saadaan aikaan lähimaisemaan 
vaihtelua, kun koko metsää ei käsitellä samalla tavoin. Eri kasvupaikoille kehitetään erilaisia 
lähimaisemia, maisema syntyy vaihtelevista tilasarjoista. Elämyksellinen metsä syntyy pai-
koissa, jossa eri-ikäiset ja –lajiset puut ja pensaat vaihtelevat. 

LÄHIMAISEMA

Lähimaiseman tilarakenne: 

• Lähimaisemaan vaikuttaa puuston tiheys, puulajit, pensaskerros ja ikärakenne. Ne voivat 
kehittyä luontaisesti tai niiden muodostamaa tilarakennetta voidaan muokata haluttuun 
suuntaan metsänhoidolla. 

• Lähimaisemassa erottuvat hyvin puulajien tuoman tekstuurin eli pintarakenteen erot ja 
yksityiskohdat. 

• Eri puulajit tuovat metsän sisälle oman valo- ja varjomaisemansa riippuen latvuston ra-
kenteesta, kuinka ne päästävät valoa lävitseen. 

aVara PiLaristo

• väljää puunrunkojen rajaamaa metsää

• syntyy luontaisesti vanhoihin yksilajisiin mänty-
metsiin tai koivumetsiin

tiHEÄ PiLaristo

• sekametsät

• harvennuksilla voidaan korostaa läpinäkyvyyttä ja 
näkymien suodattumista puunrunkojen lävitse

PUOLIAVOIN MONIKERROKSINEN

• voi olla entistä hakamaata

• näkyvissä metsän aukkoinen rakenne 

• pihlajat, tuomet ja muut pikkupuut rikastavat met-
sän kuvaa

• usein sekametsää

• kasvustoltaan rikas ja rehevä

• kuuluu kulttuurimaisemaan

• häviävät ilman hoitoa, sillä metsän vanhetessa 
kuusialikasvos muuttaa metsänkuvaa

MONIKERROKSINEN TIHEÄ METSÄ

• maisemakuva sulkeutunut joko puuston tai pen-
saskerroksen vaikutuksesta

• varjoinen

• tila rajautuu lähipuihin ja pensaisiin

• koostuu usein varjopuulajeista, kuten kuusesta ja 
lepästä

Metsän erilaisia tilatyyppejä: 

• maisemapuu

• puuportti

• puuryhmä

• kujanne

• avara pilaristo

• tiheä pilaristo

• puoliavoin monikerroksinen

• monikerroksinen tiheä metsä
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HUOMIOI MAISEMA METSÄSUUNNITELMASSA: 

• metsän sijainti maisemassa, visuaaliset tekijät

• metsämaisematyypit 

• näkymät, minne metsä näkyy ja mistä

• metsäkuviot metsätyypin, puuston ja iän mukaan

• yksityiskohdat, reitit, hakamaat, maisemapuut, kivet, kosteikot

MITÄÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN HARVENNUSTA: 

• jos ollaan yleiskaava-alueella, niin tarvitaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta 
maisematyölupa

• tarkista onko alueella metsälaki voimassa ja onko alueelle asetettu metsänkäsittelyn 
rajoituksia

• maanomistus

• voimakkaat, tasaväliset raivaukset tai koko pensaskerroksen poisto aiheuttavat ongel-
mia. Pihlajat ja pajut alkavat vesoa voimakkaasti ja vesakkoa on poistettava toistuvasti. 
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KO H D E  4  M A I S E M A N  A R V O J A

Lapinnummi kuuluu Hämeen viljely- ja järvimaan maisemamaakuntaan ja maisemaseutu-
jaossa Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun. 

Hämeen viljely- ja järvimaa on osa maantieteellisesti varsin yhtenäistä Järvi-Suomea. 
Häme poikkeaa kuitenkin niin paljon sekä luontonsa että kulttuurinsa puolesta itäisestä 
Järvi-Suomesta, että se on erotettu omaksi maisemamaakunnakseen. Maisemasta näkee, 
että Hämeessä on viljelty pitempään. Koska maaperä on parempaa, voitiin kaskiviljelystä 
siirtyä jo kauan sitten pysyvään peltoviljelyyn. Pellot ovat isompia ja tuotanto tehokkaam-
paa kuin Itäisessä Järvi-Suomessa. 

Maisemamaakunnat on jaettu pienempiin maisemaseutuihin. Keski-Hämeen viljely- ja 
järviseutu on Hämeen ydinaluetta ja siihen kuuluvat osa Kärkölästä, Hämeenkoski, osa 
Hollolasta ja Padasjoesta. Vanhin asutus ja viljavien savikkojen vauraat viljelyalueet kes-
kittyvät tälle seudulle. 

Päijät-Häme on lisäksi jaettu maakunnallisiin maisematyyppeihin. Siinä Lapinnummen alue 
sijoittuu Teuronjokilaakson peltotasangoille.

Maisematyypin tunnuspiirteitä ovat maaston tasaisuus ja laajat viljelykset. Maiseman yleis-
ilme on hyvin avara. Aluetta halkova Teuronjoki on maisematekijänä huomaamaton, järvet 
ovat matalia ja alavarantaisia. Maaperä on savikkoa, kumpumaa-alueet moreenivaltaisia. 
Soistuneita vyöhykkeitä on paikoitellen. 

Kylä ja sitä ympäröivät peltoalueet kuuluvat maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alu-
eeseen nimeltä Lapinnummen peltoalue. Olemme Salpausselän vaikutusalueella. 
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KO H D E  5  U U S I  R A U TAT I E S I LTA 
J A  N Ä K Y V Y Y S

Ongelma: rautatiesillan risteyksen näkyvyys

Lapinnummen kylän maat ovat sijainneet rautatien molemmin puolin. Rautatien 
ylitys aiheutta vaaratilanteita ja lopulta kylälle saatiin ylikulkusilta. Lapinnum-
men rautatien ylikulkusillan harjakaisia vietettiin 10.8.2007. Sillalle oli viritetty 
juhlateltta ja järjestettiin siltatanssit.

Ongelmaksi on noussut rautatiesillan luoteispuolen tienristeyksen näkyvyys  no-
peasti kasvavan lepän vesakon vuoksi. Vesakko kasvaa vuodessa noin 1 metrin. 

TOIMENPIDESUOSITUS: 

Leppää poistetaan säännöllisesti vuosittain ja näin pidetään kasvusto matalana. 
Vaihtoehtona on rinteen kiveys esim. mukulakivellä ja raivaamalla niityksi. Sillan 
toinen reunusta on auringon puolella ja kasvaa matalaa keto- ja niittykasvustoa. 

MILLOIN KANNATTAA KYLVÄÄ
Perinmätieto kertoo milloin kylvö onnistuu 

ja milloin ei. 
Kasvavan kuun aika kestää kaksi viikkoa 

ja tänä aikana kuun vaikutus on rakentava 
ja vahvistava, ja kuun voima vetää kasvua 
ylöspäin. Tähän aikaan kylvetään muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta ne kasvit, jotka 
tuottavat maanpäällistä satoa. Parasta kyl-
vöaikaa yläkuulla ovat päivät heti uudenkuun 
jälkeen.

Vähenevän kuun voima on supistava ja 
kuivattava. Kuun vetovoima suuntautuukin 
nyt  alaspäin. Vähenevällä kuulla eli alakuulla 
kylvetään kasvit, jotka tuottavat satoa maan 
alle. Alakuun parasta kylvöaikaa on viikko heti 
täydenkuun jälkeen. Alakuun viimeisiä päiviä 
kannattaa välttää, siemenet eivät silloin idä 
kunnolla, eivät edes juuresten siemenet.

Vähenevä kuu päättyy uuden kuun aikaan. 
Uusikuu ja täysikuu ovat ns. tabupäiviä, jol-
loin mikään ei etene. Näitä päiviä on syytä 
välttää myös kylvöpuuhissa. Huonoja kylvö-
päiviä ovat myös seisauspäivät (kesäpäivän- 
ja talvipäivänseisaus) sekä keskipäivä ja kes-
kiyö. 
Lähde: Isoäidin kasvit. www.isoaidinkasvit.fi/
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KO H D E  6  P O S T I N  J A K E L U P I S T E

Ongelma: aamuposti siirtyy mahdollisesti yhteen jakelupisteeseen. 

Posti on jakanut tähän asti kylällä aamupostin taloihin. Nyt on mahdollista, että 
jakelu päättyy ja kylälle tulee jakelupiste, josta kyläläiset voivat hakea aamupos-
tinsa. Mietittiin yhdessä mitä pitäisi ottaa huomioon jakelupistettä ja sen paikkaa 
päätettäessä. 

TOIMENPIDESUOSITUS: 

Jakelupisteellä kannattaa olla yhtenäinen ilme kylän muiden yhteisten rakentei-
den kanssa. Katoksellinen jakelupiste on käyttäjäystävällisin. Infotaulu kannattaa 
sijoittaa samaan katokseen. Jakelupisteellä tulee olemaan liikennettä, joten nä-
kyvyys tulee ottaa huomioon. Suojaistutus taustalla olevan talon ja jakelupisteen 
väliin, jotta liikenne ei häiritse. 

Suunnitellussa paikassa on tilaa kulkea ja kääntää autoa. 



20 21

Tässä Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hankkeen viimeisessä kyläkävelykohteessa keskityimme 
lähes yksinomaan maisemanhoidollisiin kohteisiin. Kävelykierros sai aikaan paljon keskustelua 
osallistujien kesken.

Vieraslajit ovat hankala vaiva lähes jokaisessa maakuntamme kylässä. Niiden ei kannata antaa 
levitä ympäristöönsä, sillä mitä laajempi kasvusto sen hankalampi hävittäminen. 

Metsät ovat lähiympäristöämme mutta harvemmin pysähdymme miettimään miltä metsä voisi 
näyttää erilaisella hoidolla. Lähimetsä on parhaimmillaan monipuolisena sekametsänä, josta on 
nostettu esiin marjovia puita ja pensaita sekä hienoja yksittäispuita. TIenvarressa kasvavia män-
tyjen ympäristöjä kannattaa raivata ja antaa männyn kasvaa komeaksi maamerkiksi. 

Tiellä liikkuessa näkyvyys on kaiken A ja O. Siksi kannattaakin panostaa risteysalueiden kasvilli-
suuteen ja vaaranpaikkojen torjumiseen. 

Kävelyn päätteeksi joimme kahvit Ali-Nummelassa. Kiitokse Tuijalle maittavista tarjoiluista! Toi-
vottavasti kävely herätti kyläläiset miettimään omaa lähiympäristöään ja sen arvoja. 

Lähteet: Komulainen, Minna: Metsä maisemassa. 2012.
 Lappilan ja Joentaustan maatilojen kuvahistoriaa. Lappilan maa- ja kotitalousseura ry. 2002. 
 Puutarhan haitalliset vieraslajit -esite (jaettiin kyläkävelyllä)
 www.ymparisto.fi (vieraslajit)

Y H T E E N V E T O 
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