
 

 

 

HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 22.12.2016 

Joulutervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!  

Tässä uutiskirjeessä ynnätään tällä kertaa yhteen 
koko vuoden kuulumiset. Vuoden kohokohta oli 
10.9. Hyypässä järjestetty patikointitapahtuma. 
Hyypässä on käynyt kesän mittaan myös useita 
maisema-alan ammattilaisryhmiä tutustumassa 
maisemiin ja maisemanhoitoon. Suolakankaan 
tuulivoimakaava etenee kohti valtuustokäsittelyä. 
Maakuntavaihekaava II astui jo voimaan, III tulos-
sa luonnos nähtäville. Valtakunnallisesti arvok-
kaiden maisema-alueiden päivitystyö valmistui. 
Lupiineja on torjuttu tänäkin vuonna. Kulttuu-
riympäristökasvatusmateriaalin tuottaminen 
saatiin vauhtiin. 

Kulttuuriympäristö avautuu           
oppimateriaalin avulla 

Kauhajoen sivistystoimi sai hakemansa valtion 
avun kulttuuriympäristökasvatusmateriaalin tuot-
tamista varten. Materiaalin laatiminen saatettiin 
alkuun jo vuoden 2015 aikana neuvottelukunnan 
toimesta. Neuvottelukunta avusti sivistystoimea 
valtionapurahan haussa, ja myönteisen päätök-
sen turvin opetusmateriaalin tuottaminen aloitet-
tiin kuluneen vuoden elokuussa. Hankevetäjänä 
on FM, TM, konservaattori AMK Nina Jolkkonen-
Porander Kristiinankaupungista. Neuvottelukunta 
avustaa hanketta kuvien hankinnassa ja tarvitta-
essa lopullisen materiaalin käännättämisessä 
ruotsiksi.  

Patikointitapahtuma toteutui, lisää 
reittejä luvassa 

Neuvottelukunnan kauan haaveilema patikointi-
tapahtuma Hyypän laaksomaiseman halki toteu-
tui syksyllä hienolla menestyksellä. Osallistujia oli 
115, joista 40 oli koulupäivän patikoiden pitäneitä 
Hyypän koulun oppilaita. Järjestelyjä hoiti neu-
vottelukunnan palkkaamana Riikka Asunmaa 
ProAgria Etelä-Pohjanmaasta, ja loistavina yhteis-
työkumppaneina olivat Olavi Yli-Teevahainen, 
Hyypän urheilijat (Marko Mäki-Könnö), Hyypän 
kyläseura (Asko Ojala), Mikko Rotola-Pukkila sekä 
Hyypän maa- ja kotitalousnaiset. Tapahtumaan 
merkittiin ja kunnostettiin 10 ja 17 km reitit, jois-
ta lyhyempi, Hyypän majalta alkava rengasreitti 
jäi pysyväksi merkityksi kävelyreitiksi. Tapahtu-
man avulla testattiin kävelyreitin laajentamis-
mahdollisuuksia ja tehtiin Hyyppää tunnetuksi. 
Pysyvän reitistön laajentamista on valmisteltu 
vuoden aikana, ja ensi vuoden puolella reittejä 
merkitään lisää patikoijille. 

Lupiineja niitettiin, ensi vuonna taas 

Lupiinialueita niitätettiin urakoitsijalla ja torjunta 
jatkuu ensi kesänäkin. Maanomistajia kannuste-
taan niittämään lupiinin valtaamia alueita itsekin, 
sillä ostettu niittopalvelu rajoittuu tiealueeseen. 



 

 

Tuulivoimakaava etenee 

Hyypän itäpuolen selännekankaille sijoittuva Suo-
lakankaan tuulivoimaosayleiskaavahanke on edel-
leen vireillä. Hankkeesta laadittiin natura-arvio. 
Kaavaehdotus oli nähtävillä loppuvuodesta, ma-
teriaalit ovat edelleen nähtävillä Kauhajoen kau-
pungin nettisivuilla mukaan lukien maisemavaiku-
tusten arvioinnin ja vaikutuksia havainnollistavat 
kuvasovitteet. Kannanottoja voi yhä lähettää 
kaavoittajalle. Osayleiskaavaa valmistellaan val-
tuuston päätöksentekoa varten; kokous on ole-
tettavasti helmi-maaliskuun vaihteessa.  Luon-
nosvaiheen jälkeen voimaloiden sijoittelu muut-
tui vielä, mikä pienensi hieman maisemavaiku-
tuksia. Kokonaiskorkeudeltaan 230 metrisiä voi-
maloita on kaavailtu alueelle yhdeksän, ja ne 
sijoittuisivat Suolakankaan - Pirttikankaan alueille 
molemmin puolin 400kV:n suurjännitelinjaa. 
Hankkeesta koituu Hyypänlaakson länsipuolelle 
kohtalaisia maisemavaikutuksia. Itäpuolelle laak-
soa voimalat eivät näy. http://www.kauhajoki.fi/ 
fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/vireilla-
olevat-kaavat.link 

Maakuntavaihekaava II vahvistui, III 
valmistelussa, I:stä päätös 
Etelä-Pohjanmaan liitossa valmistellun vaihemaa-
kuntakaava II:n kantatie 44:ää koskeva merkintä 
vahvistui kaavan vahvistumisen myötä. Kaavassa 
kantatie 44 on merkitty Hyypänlaakson länsipuo-
lelle merkittävästi parannettavana tieyhteytenä.  

Kaava on nähtävillä liiton sivuilla 
http://www.epliitto.fi/kaavakartta_2.  

Etelä-Pohjanmaan liitossa valmistellaan nyt vai-
hemaakuntakaava III:a, joka sisältää myös arvok-
kaiden maisema-alueiden kaavamerkinnät. Hyy-
pänjokilaakson maisema-alueen rajauksen odote-
taan olevan kuluneen vuoden aikana nähtävillä 
olleen selvityksen mukainen. Arvokkaan maise-
ma-alueen rajaus muuttuisi aikaisemmasta siten, 
että Koskenkylän ja Yrjänäisen alueet jäisivät 
rajauksesta pois, ja Kauhajärvi sisältyisi rajauk-
seen. Kaavan luonnos tulee nähtäville heti alku-
vuodesta loppiaisen jälkeen, ja yleisötilaisuus 
pidetään Kauhajoella 2.2.2017. Kaava tulee näh-
täville liiton sivuille 
www.epliitto.fi/vaihemaakuntakaava_iii. 

Ympäristöministeriö teki 30.10. vahvistuspäätök-
sen vaihemaakuntakaava I:stä (tuulivoima). Kaa-
vassa vahvistui 414 ha suuruinen tuulivoima-alue 
Suolakankaalle Vöyrinkangas-nimisenä. Kaava 
sisältää määräyksiä arvokkaiden maisema-
alueiden huomioimisesta. 

Hyypässä kävi useita ryhmiä  

Kesän ja syksyn 2016 aikana Hyypässä kävi perin-
teisen agrologiopiskelijoiden opintovierailun li-
säksi useita ammattilaisryhmiä vierailulla. Valta-
kunnalliset kulttuurimaiseman hoidon neuvotte-
lupäivät järjestettiin 23.-24.8. Seinäjoella. Semi-
naaripäivässä esiteltiin tuulivoimaloiden maise-
mavaikutusten havainnollistamista mm. neuvot-
telukunnan teettämän 3D-mallin avulla. Excursio-
päivän pääkohde oli Hyypänjokilaakso. Neuvotte-
lupäiviin osallistui mm. ympäristöhallinnon edus-
tajia eri puolelta Suomea. Myöhemmin syksyllä 
27.-28.9. järjestettiin ensimmäinen valtakunnalli-
nen maisemanhoitoalueiden toimijoiden verkos-
toitumis- ja benchmarkkaus-kokoontuminen, ja 
tapahtumapaikkana oli Hyyppä. Molemmat ryh-
mät tutustuivat Hämes-Havuseen, Hyypän mai-
semaan ja maisemanhoitokohteisiin, kuten lintu-
torniin ja kävelyreittiin puusiltoineen. 

Metsähallitus lisää palveluvarustusta 
Metsähallitus lisää ja kunnostaa Leader-
rahoituksen turvin Kauhajoen kansallispuistojen 
palveluvarustusta. Kohennuksia on luvassa myös 
Katikan alueelle, kuten täydennyksiä polkuver-
kostoon. Hankkeen vetäjänä on Terttu Hermans-
son (terttu.hermansson@metsa.fi). 

Ensi vuonna jatketaan  

Neuvottelukunnan ensi vuoden toiminnan paino-
pisteitä ovat kulttuuriympäristökasvatuksen ope-
tuspaketin loppuun saattaminen, lupiinin torjun-
ta, virkistysreittien laajentaminen ja patikointita-
pahtuman järjestäminen 27.8.2017. Kalenteriin! 

 

Oikein hyvää joulunaikaa sekä  
menestyksekästä uutta vuotta 2017! 

Sihteeri: Marketta Nummijärvi 
marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi  

Neuvottelukunnan Internet-sivu: 
http://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/matkailu/kayntiko

hteet/hyypanjokilaakso/neuvottelukunta.link 
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