HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 31.12.2017

Uudenvuodentervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!
Vuoden päätteeksi tervehdimme teitä Hyypän
tapahtumien seuraajia taas kuluneen vuoden
kuulumisilla. Ilolla voi todeta, että toimeliaan
vuoden päätteeksi on jälleen mitä raportoida.
Hyypän arvoja esille tuova kulttuuriympäristökasvatusmateriaali julkaistiin internetissä suomeksi
ja ruotsiksi, patikointitapahtuma järjestettiin tänäkin vuonna hyvällä menestyksellä ja jo aiemmin
merkitty kävelyreitti laajennettiin kokonaiseksi
reitistöksi opastauluineen ja viitoituksineen. Hallinnon puolellakin vireillä olleet Hyyppää koskevat
hankkeet etenivät tahoillaan.

Kulttuuriympäristöä nettiin
Keväällä valmistui Kauhajoen sivistystoimen alaisuudessa kulttuuriympäristökasvatusmateriaalia
koululaisten ja muidenkin kohderyhmien käyttöön. Keskiössä on Hyypänjokilaakso, joka on
esimerkkinä avattaessa kulttuuriympäristön arvoja ja henkilökohtaisen suhteen luomisessa omaan
kasvuympäristöön. Materiaalin laatiminen saatettiin alkuun neuvottelukunnan toimesta. Hankevetäjänä oli FM, TM, konservaattori AMK Nina Jolkkonen-Porander Kristiinankaupungista. Neuvottelukunta avusti hanketta kuvien hankinnassa ja
lopullisen materiaalin käännättämisessä ruotsiksi
sekä ohjasi sisällön tuottamista. Suomen- ja ruot-

sinkieliset materiaalit ovat peda.net –sivustolla
https://peda.net/kauhajoki/oppimateriaalit, mukaan lukien mm. 5 km pituinen maastoretki tehtävineen. Materiaalia voidaan tarvittaessa myöhemmin päivittää ja muokata, joten allekirjoittaneelle voi antaa siitä palautetta.

Uusia pysyviä reittejä otettiin käyttöön Hyypänlaakson patikassa
Järjestyksessä toisessa Hyypänlaakson patikka tapahtumassa reippailtiin elokuun lopussa 122
kävelijän voimin pitkiä näkymiä ihaillen. Vaihtoehtoina oli jälleen kaksi reittiä, joista nyt myös
pidempi 17 km:n lenkki merkittiin pysyväksi Korhoskylän kautta. Järjestelyt hoiti neuvottelukunta
yhteistyökumppaneinaan Olavi Yli-Teevahainen,
Hyypän urheilijat, Hyypän kyläseura sekä Hyypän
maa- ja kotitalousnaiset. Tapahtuma oli osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä.
Tapahtuma oli samalla pysyvän reitistön laajentumisen avajaiset. Neljä reittiä (17, 10, 6 ja 5 km)
on merkitty maastoon värikoodein ja logoin varustetuilla opastepaaluilla. Hyypän majalle, Pantintien varren lintutornille, Jokimäen koulun kodalle ja Yli-Korhoseen on pystytetty opastetaulut
pysäköintipaikan yhteyteen. Reitit ovat parhaiten
käytettävissä lumettomana aikana.

Lupiineja niitettiin, ensi vuonna taas

Hyypässä benchmarkataan

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

Perinteisen agrologiopiskelijoiden opintovierailun
lisäksi Hyyppä on jälleen houkutellut maisemaalueen perustamisesta kiinnostuneita. Tällä kertaa benchmarkkaajia kävi Köyliöjärven suunnalta.

Tuulivoimakaava sai
YVA-menettely vireillä

Katikkaan uusi laavu ja reitti

lainvoiman,

Kauhajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi Suolakankaan tuulivoimaosayleiskaavaan maaliskuussa, ja kaava tuli voimaan 17.5.2017. Kaava mahdollistaa yhdeksän voimalan rakentamisen alueelle. Voimaloille on myönnetty rakennusluvat. Hyypän itäpuolen selännekankaille sijoittuva hanke
sai kuitenkin vielä uuden käänteen. Hanketoimija
on esittänyt, että voimaloiden kokonaistehoa
kasvatettaisiin yli 30MW:n, mikä edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
YVAohjelma on nähtävillä ELY-keskuksen nettisivuilla
5.1.2018 asti. Huhtikuussa nähtäville tulee varsinainen YVA-selostus vaikutusten arviointeineen.
Kannanotot osoitetaan ELY-keskukseen.
YVA-ohjelman mukaan prosessissa tutkitaan vaihtoehtoja, joissa paitsi voimaloiden teho, myös
kokonaiskorkeus kasvaisi kaavassa tutkitusta 230
metristä. Kaava kuitenkin rajoittaa kokonaiskorkeuden 230 metriin, eikä YVA-prosessi tuota lupaa ylittää kaavassa asetettuja reunaehtoja.
Hankkeen aineistot on nähtävillä ELY:n sivuilla
osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi/fiFI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arvioi
nti/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet
/Suolakankaan_tuulivoimahanke_Kauhajoki/Suol
akankaan_tuulivoimahanke_Kauhajoki(45213)

Metsähallitus on lisännyt ja uudistanut Leaderrahoituksen turvin Kauhajoen kansallispuistojen
palveluvarustusta. Katikkaankin rakennettiin uusi
ehta laavu ja jännittävä rengasreitti Katikanluomalle. Polun viereen on rakennettu köysikaide,
josta voi ottaa tukea jyrkimmissä paikoissa. Koskimaisen luoman solina palkitsee kanjonin pohjalle laskeutuvan retkeilijän. Hankkeen vetäjänä on
Terttu Hermansson (terttu.hermansson@pskk.fi).

Kirveskylään uusi kosteikko
Hyypänlaakson eteläkärkeen on perustettu uusi
kosteikkoalue laakson pohjalle. Uusien kosteikoiden ja LUMO-kohteiden perustamisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä esim. ProAgrian
neuvojiin. ProAgrialla on edelleen käynnissä Kolmen Vyyhti –vesiensuojeluhanke sekä UHMAhanke, jossa pyritään saamaan hoidon piiriin
uhanalaisia, arvokkaita luontokohteita.

Ensi vuonna jatketaan
Neuvottelukunnan ensi vuoden toiminnan painopisteitä ovat luontoarvotietojen päivittäminen,
kävelyreittien saattaminen mobiilikarttapalveluun, lupiinin torjunta, virkistysreittien markkinointi ja patikointitapahtuman järjestäminen n.
26.8.2018. Nähdään Hyypän maisemissa!

Maakuntavaihekaava III etenee
Etelä-Pohjanmaan liitossa valmistellaan vaihemaakuntakaava III:a, johon kaavahankkeen alkuvaiheessa sisällytettiin myös arvokkaiden maisema-alueiden kaavamerkinnät. Viimeisimmän tiedon mukaan kaikki arvokkaan kulttuuriympäristön huomioimista koskevat teemat siirretään
kuitenkin ratkaistavaksi vasta kokonaismaakuntakaavan uudistuksessa tuonnempana. Toisin sanoen arvokkaat maisema-alueet jätetään vaihekaava III:n tarkastelusta pois. Valtioneuvosto ei ole
käsitellyt vielä valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden päivityksen raporttia, joten
uudet rajaukset eivät ole saaneet virallista asemaa. Vaihekaava III:n tiedotus EP-liiton sivuilla
www.epliitto.fi/vaihemaakuntakaava_iii.

Kiitos yhteistyöstä ja
menestyksekästä uutta vuotta 2018!
Sihteeri: Marketta Nummijärvi
marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi
Neuvottelukunnan Internet-sivu:
http://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/matkailu/kayntiko
hteet/hyypanjokilaakso/neuvottelukunta.link

