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Joulunalustervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!
Uutiskirjeessä ynnätään jälleen yhteen vuoden
tapahtumia. Syksyn uutiskirjeessä esille tuotuja
ajankohtaisia asioita on edelleen vireillä: tuulivoimakaava Suolakankaalle ja kantatie 44:ään
kantaa ottava maakuntavaihekaava suurimpina
asioina. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden päivitystyö tulee vihdoin virallisesti nähtäville. Neuvottelukunta linjasi syksyn kokouksessaan myös ensi vuoden toimintasuunnitelmaa.

Neuvottelukunta torjuu lupiineja ja
järjestää kävelytapahtuman
Neuvottelukunnan ensi vuoden toiminnan painopisteitä ovat tiedottamisen ohella kulttuuriympäristökasvatuksen tarttumapintojen tuottaminen,
lupiinin torjunta ja virkistysreittien laajentaminen
ja testaus tapahtuman merkeissä. Ympäristökasvatusmateriaalin tuottaminen on saatettu alkuun
kuluneen vuoden aikana, ja sitä jatketaan joko
neuvottelukunnan omin tai ELYstä haetun valtionavun turvin. Jälkimmäistä on hakenut Kauhajoen kaupungin sivistystoimi.
Lupiinialueiden niittoja teetetään tienvieriä niittävällä urakoitsijalla ensi kesänäkin. Neuvottelukunta kannustaa maanomistajia niittämään lupiinin valtaamia alueita itsekin esimerkiksi Jokimäenkyläntien varrella ja kauempana valtion teistä,
sillä ostettu niittopalvelu rajoittuu tiealueeseen.

Neuvottelukunnan tavoitteena on järjestää ensi
kesänä Hyypän laaksomaiseman halki patikointitapahtuma, jonka avulla testattaisiin kävelyreitin
laajentamismahdollisuuksia ja tehtäisiin Hyyppää
tunnetuksi. Maanomistajia voidaan lähestyä kevään mittaan lupatiedusteluilla, mikäli reitille
osuu muita kuin kyläteitä.

Tuulivoimakaava vielä luonnos
Hyypän itäpuolen selännekankaille sijoittuva Suolakankaan tuulivoimaosayleiskaavahanke on edelleen vireillä. Hankkeessa on ollut luonnos nähtävillä, ja joitakin ympäristöviranomaisen lausuntoja odotetaan vielä. Voimaloiden sijoitteluun on
kaavailtu joitakin muutoksia, jotka voivat jopa
pienentää maisemavaikutuksia. Kokonaiskorkeudeltaan 230 metrisiä voimaloita on kaavailtu
alueelle yhdeksän, ja ne sijoittuisivat Suolakankaan - Pirttikankaan alueille molemmin puolin
400kV:n suurjännitelinjaa. Hankkeesta koituu
Hyypänlaakson länsipuolelle kohtalaisia maisemavaikutuksia. Itäpuolelle laaksoa voimalat eivät
näy. Luonnos on edelleen nähtävillä Kauhajoen
kunnan nettisivuilla. Luonnoksesta saadun palautteen perusteella muokattava kaavaehdotus
laitetaan verkkosivuille nähtäväksi mahdollisesti
alkuvuodesta. http://www.kauhajoki.fi/fi/ asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/vireilla-olevatkaavat.link

Maakuntakaava keskustelutti
Etelä-Pohjanmaan liitossa valmistellun vaihemaakuntakaava II:n kantatie 44:ää koskeva merkintä
kirvoitti neuvottelukunnan keskusteluun syksyn
kokouksessa. Kaavassa kantatie 44 on merkitty
Hyypänlaakson länsipuolelle merkittävästi parannettavana tieyhteytenä.
Neuvottelukunnan kokouksessa käydyssä keskustelussa oltiin vahvasti sitä mieltä, että kantatielinjauksen merkintä tulisi säilyttää laakson itäpuolella, ilman Katikan kanjoneiden yli kulkevaa vaihtoehtoisen linjauksen merkintää. Kantatien Hyyppään osuva osuus on huonokuntoinen. Kaavaluonnoksessa esitetty merkintä antaisi vapaat
kädet tien uudistamiseen. Tiehallinnon suunnitelmassa vuodelta 2007 on esitetty parantamiskeinoiksi mm. joidenkin mutkien oikaisu ja tien
leventäminen. Kokouksessa epäiltiin, että parantamistoimenpiteitä ei voi tehdä ilman että tien
hieno luonne muuttuu. Huolena on myös tienvarressa asuvien asumisviihtyisyys. Itäpuolelle sijoittuvaa linjausta pidettiin parempana. Toisaalta oli
myös esillä näkökulma, että Hyypän kannalta
parasta olisi, että suuria toimenpiteitä ei tehtäisi
kummallakaan linjausvaihtoehdolla, vaan pitäydyttäisiin nykyisessä. Asfaltin uusiminen voisikin
olla sopiva kohde valtion korjausvelkarahoitukselle. Kaavaluonnos on nähtävillä liiton sivuilla
http://www.epliitto.fi/kaavakartta_2.

Hyyppä esillä Tanskassa Pohjoismaisessa maisemakonferenssissa
Neuvottelukunnan sihteeri esitteli Hyypässä tehtyä maisemanhoitotyötä ja eri osapuolten yhteistyötä lokakuussa Tanskan Langelandissa, Rudköbingissä pidetyssä Pohjoismaisessa maisemaseminaarissa. Hyyppä edusti Suomea Suomen ympäristökeskuksen kutsusta paikallisella tasolla
tehdyn työn esitelmäkokonaisuudessa. Kaikki
Pohjoismaat esittelivät seminaarissa vuorollaan
oman maansa maisemanhoitotyötä valtakunnallisella (hallinnollisella) tasolla sekä paikallisen tai
alueellisen tason edustavia esimerkkejä.

Metsähallitus
hakee
rahaa
palveluvarustuksen parantamiselle
Metsähallitus hakee Leader-rahoitusta laajalle
hankkeelle, jonka avulla parannettaisiin Kauhajoen kansallispuistojen palveluvarustusta. Toiveissa
on kohennuksia myös Katikan alueelle, kuten
täydennyksiä polkuverkostoon. Neuvottelukunta
tiedottaa hankkeen käynnistymisestä, mikäli rahoitus järjestyy.

Opetusmateriaalia koululaisille
kulttuurimaisemasta
Kansainvälisten esimerkkien innoittamana neuvottelukunta on aloittanut kulttuuriympäristökasvatusmateriaalin tuottamisen Hyypän kulttuurimaisemateeman ympärille. Ensimmäisessä vaiheessa
tekijänä on ollut Lise-Lotte Flemming ELY-keskuksen
Vaasan toimipisteessä. Materiaali kootaan Töyhtöhyypän kierros –kävelyreittiin tukeutuen siten, että
reitin varrelle sijoittuu tehtävärasteja. Materiaali
sisältää myös tehtäviä luokassa tehtäväksi.
Neuvottelukunnan aloitteesta Kauhajoen sivistystoimi haki valtion rahoitusta ympäristökasvatusmateriaalin tuottamiseen. Mikäli rahoitusta myönnetään, opetusmateriaalin tuottamista jatketaan vuoden 2016 aikana.

Arvokkaiden maisema-alueiden
päivitys lausuntokierrokselle
Suomen maakunnissa on laadittu viime vuosien
aikana valtakunnallisesti arvokkaiden maisemaalueiden päivitysinventointeja. Etelä-Pohjanmaan
inventointi valmistui jo kesällä 2013, siitä tiedotettiin tuon kesän uutiskirjeessäkin. Ympäristöministeriön yhteistyöryhmä on käynyt läpi kaikki
inventoinnit, ja työstänyt yhteistä linjaa koko
maahan. Päivitystyön tuloksena valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luetteloon ja
rajauksiin on ehdotettu joitakin muutoksia, ja
luvassa lienee muutoksia myös Hyypänjokilaakson maisema-alueen rajaukseen. Ympäristöministeriö järjestää kuulemisen uudistetuista rajauksista 15.1.-15.2.2016, ja oletettavasti rajaukset tulevat nähtäville ympäristöhallinnon verkkosivuille.

Oikein hyvää joulunaikaa sekä
menestyksekästä uutta vuotta 2016!
Sihteeri: Marketta Nummijärvi
marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi
Neuvottelukunnan Internet-sivu:
http://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/matkailu/kayntiko
hteet/hyypanjokilaakso/neuvottelukunta.link

