
 

 

 

HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 30.12.2018 

Uudenvuodentervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!  

On tullut aika ynnätä vuoden 2018 toiminnan 
tulokset ja kohokohdat. Uutena isona avauksena 
on arvokkaiden luontokohteiden päivitysinven-
tointi, josta on jo saatu alustavia tuloksia. Ponnis-
teluja maiseman tykö tuomiseksi on jatkettu, 
tuloksena yksi uusi patikointireitti, vanhojen ja 
uusien reittien saattaminen mobiilikartalle ja 
patikointitapahtumaperinteen jatkaminen. Pyö-
räilyreittienkin henkiinherättämistä on alustettu. 
Lupiineja on torjuttu tänäkin vuonna. 

Hyypän alueen luontoarvojen      
muutoksista kerätään tietoa 

Neuvottelukunta on tilannut luontoarvojen päivi-
tysinventoinnin Suomen Luontotieto Oy:ltä. In-
ventoinnin avulla kartoitetaan, kuinka luontoar-
vot ovat säilyneet/muuttuneet 20 vuoden aikana. 
Kyrönjokirahasto rahoittaa puolet inventoinnin 
kuluista. Inventointi kohdistuu vuonna 1999 teh-
dyssä laajassa luontoinventoinnissa esille tullei-
siin arvokohteisiin. Lisäksi kartoitetaan jokivarsien 
ja luomannotkojen tilanne sekä pesimälinnusto ja 
alueella levähtävät muuttolinnut. Kohteissa tar-
kastellaan kasvi- ja eläinlajistoa mukaan lukien 
vieraslajit, ja niitä verrataan 20 vuoden takaisiin 
tietoihin. Selvittäjä esittää myös hoitosuosituksia, 
joiden perusteella neuvottelukunta voi myö-

hemmin ohjata hoitotoimia priorisoituihin koh-
teisiin edellyttäen, että maanomistajat ovat myö-
tämielisiä. Inventoija on tehnyt vuoden 2018 
aikana puolet urakasta, loput kartoitukset teh-
dään vuoden 2019 aikana. Ensi kesänä kartoite-
taan myös lepakoiden esiintymistä Hyypässä. 

Inventoinnista jo alustavia tuloksia  

Alustavien tulosten perusteella näyttää siltä, että 
uudet kosteikot ovat rikastuttaneet jokivarren 
monimuotoisuutta lisäämällä mm. linnuston laji-
runsautta ja sudenkorentojen määrää. Toisaalta 
peltolintu- ja yölaulajalajisto on taantunut 20 
vuoden takaisesta. Joillakin vuoden 1999 luon-
toselvityksessä mainituilla luontoarvokohteilla oli 
lajirunsaus vähentynyt esimerkiksi umpeenkas-
vun, hakkuiden, pellonraivauksen tai rakentami-
sen vuoksi. Edustavia keto- ja niittykohteita löytyi 
edelleen, mutta useilla vuonna 1999 inventoiduil-
la kedoilla oli lajimäärä vähentynyt rehevöitymi-
sen myötä. Pohjavesipurkaumat olivat säilyneet 
hyvin. Raportti tuloksista saadaan syksyllä 2019. 

Oppimateriaalia päivitettiin  

Kulttuuriympäristöaiheinen opetusmateriaali on 
otettu käyttöön Kauhajoen kouluissa. Ruotsin-
noksiin on tehty vuoden 2018 aikana tarkistuksia. 



 

 

Kävelijöiden iloksi uusi 6 km kävely-
reitti, mobiilikartat ja tapahtuma 

Korhoskylän-Jokimäenkylän-Hyypänmäen-Pantti-
kylän ympäristöön merkitty kävelyreitistö laajeni 
jälleen yhdellä uudella reitillä. Hyypän majalta on 
merkitty nyt 6 km pituinen rengasreitti Hyypän-
mäen suuntaan vaihtoehdoksi niille, joille aikai-
semmat reitit tuntuivat liian pitkiltä. Kiitokset 
taas Olavi Yli-Teevahaiselle aktiivisuudesta. 

Reitti ”korkattiin” perinteisessä patikointitapah-
tumassa elokuun lopussa. Tapahtuman osallistu-
jamäärä, yhteensä 154, kasvoi viimevuotisesta 
neljänneksellä. Reittivaihtoehdot olivat 6, 10 ja 17 
km. Yhteistyökumppaneina olivat vanhat tutut 
Olavi Yli-Teevahainen, Hyypän urheilijat, Hyypän 
kyläseura sekä Hyypän maa- ja kotitalousnaiset.  

Kävelijöiden iloksi kaikki maastoon merkityt reitit 
ovat nyt nähtävissä paitsi karttatauluilta reittien 
palvelupisteissä myös mobiilina esimerkiksi omal-
ta älypuhelimelta sivulla retkikartta.fi. Mobiili-
karttojen yhteyteen lisätään aikanaan tietoa alu-
een luonnosta, geologiasta, historiasta, tarinoista 
ja muista mielenkiintoisista aiheista. 

Tuulivoimaloiden YVA-päätökseen, 
tehojen kasvattamiselle haettu lupia 

Hyypän itäpuolen selännekankaille sijoittuva Suo-
lakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaiku-
tusten arviointi (YVA) valmistui. Hanketoimija on 
hakenut voimaloiden rakennuslupiin tehojen 
kasvattamisen mahdollistavaa muutosta. Kaava 
ohjaa rakentamista edelleen, ja voimaloiden ko-
konaiskorkeus säilyy 230 metrisissä. Tehojen kas-
vattaminen ei siten lisää maisemavaikutuksia. 
Kaava mahdollistaa yhdeksän voimalan rakenta-
misen Suolakankaan - Pirttikankaan alueille 
400kV:n suurjännitelinjan tuntumaan.  

Geopark-kohde Panttikylään, geo-
kätköjä on jo pitkin Hyyppää 

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -hanke on 
tuottanut uutta palveluvarustusta Katikan, Kau-
hanevan ja Lauhavuoren kansallispuistoalueille. 
Vuoden lopussa sovittiin myös Geoparkin geo-
kohteen osoittamisesta Panttikylän lintutornille. 
Geopark tuo aikanaan lintutornille infotaulun 
mm. Hyypän laaksomuodostuman geologiasta, ja 
kohde saanee näkyvyyttä geopark-materiaalissa, 
ks. www.lauhanvuoriregion.fi.  

Geokätköjä alueelle on sijoitettu jo aikaisemmin 
harrastajien toimesta, ks. geokätköt.fi. 

Lupiineja niitettiin, ensi vuonna taas 

Lupiinialueita on niitätetty urakoitsijalla useana 
vuonna ja jälleen kuluneena kesänä, ja torjunta 
jatkuu ensi kesänäkin. Maanomistajia kannuste-
taan niittämään lupiinin valtaamia alueita itsekin, 
sillä ostettu niittopalvelu rajoittuu tiealueeseen. 

Pop-up vuoden 2019 aikana? 
Neuvottelukunnan ensi vuoden toiminnan paino-
pisteitä ovat luontoselvityksen loppuun saattami-
nen, luontoarvokohteiden hoidon suunnittelu, 
virkistysmahdollisuuksien edelleen kehittäminen 
ja lupiinin torjunta. Uutena avauksena on päätet-
ty edistää ruuan ja maiseman yhdistävän pop-up 
–ravintolapäivän järjestämistä vuoden mittaan. 
Patikointitapahtuma järjestetään taas elokuun 
lopussa 25.8.2019. Kannattaa seurata ilmoituksia! 

 

 

Neuvottelukunta toivottaa 
oikein hyvää  

uutta vuotta 2019! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämäkin kartta on Internetissä: 
http://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/matkail

u/kayntikohteet/hyypanjokilaakso.link 

Toimitti Marketta Nummijärvi 
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