HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 2019

Katseet kohti uutta vuosikymmentä - terveiset Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!
Uuden vuosikymmenen alkajaisiksi palaamme ensin Hyypänjokilaakson vuoden 2019 toimintaan ja kohokohtiin.
Kuluneen vuoden elokuussa maisemanhoitoalueen perustamisesta tuli täyteen pyöreät 10 vuotta. Juhlavuoden
medianäkyvyyden lisäksi maisema-alueen toimintaa värittivät niin paikalliset kuin euroopanlaajuiset yhteistyökuviot. Edellisten vuosien tapaan työtä maisema-alueen
tunnettuuden ja luontoarvojen säilymisen eteen jatkettiin myös lupiinintorjunnalla ja erilaisten tapahtumien
järjestämisellä.

Päivitettyä tietoa luontoarvoista
Suomen Luontotieto Oy:ltä tilattu luontoarvojen päivitysinventointi jatkui kesällä 2019. Inventointi kohdistui
vuonna 1999 tehdyn luontoinventoinnin mukaisiin arvokohteisiin, joiden osalta selvitettiin kuinka hyvin luontoarvot ovat säilyneet 20 vuoden aikana. Erillisselvitykset
lepakoista toteutti Ramboll sekä lintujen syysmuuton
seurannan Taikapolku. Päivitysinventoinnin tarkoituksena on verrata tietoja 20 vuoden takaisiin tietoihin sekä
ohjata jatkossa tehtäviä luonnonhoitotoimia priorisoituihin kohteisiin edellyttäen, että maanomistajat ovat hoidolle myötämielisiä. Inventointitietojen vertailussa selkein havainto oli rehevöitymisen lisääntyminen etenkin
jokivarressa, jossa laiduntamisen vähennyttyä suurruohot ovat vallanneet alaa matalakasvuisemmilta

lajeilta. Ketolajisto on vetäytynyt avoimemmille kasvupaikoille jokilaakson ylärinteille ja hiekkateiden reunamille.
Kosteikot ovat kuitenkin ilahduttavasti rikastuttaneet jokivarren monimuotoisuutta. Selkein muutos alueen pesimälinnustossa on peltolintujen väheneminen.

AELCLIC - sopeutumista ilmastonmuutokseen
Hyypänjokilaakso oli kuluneen vuoden aikana yhtenä pilottialueena AELCLIC -hankkeessa (Adaptation of Europea
Landscape to Climate change). Hankkeen tarkoituksena
oli tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia alueen
maisemaan ja pyrkiä kehittämään toiminta-malleja ja yhteistyöverkostoja. Aalto-yliopiston projektia johti professori Juanho Galan. Hyypänjokilaakson lisäksi mukana oli
useita tarkasteltavia pilottimaisemakohteita eri puolilla
Eurooppaa. Tavoitteena kaikissa pilottikohteissa oli yhdistää alueen toimijoita verkostoksi, joka kykenee tunnistamaan maisemaan kohdistuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja laatimaan myös oman toteuttamiskelpoisen
sopeutumis-suunnitelman ilmastonmuutoksen varalle
(LACAP=Landscape Adaption Plan to Climate Change).
Hanke on järjestänyt kuluneen vuoden aikana kolme työpajaa Kauhajoella sekä yhden Bolognassa, jossa Hyyppää
edusti maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi. Hankkeen materiaalia löytyy verkkosivulta:
https://aelclicpathfinder.com/northern-Europe

Hyypän hankkeista on nyt tutkimustietoa!
FM Matti Riihimäki teki väitöstutkimuksen kolmen ensimmäisen luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta, mukaan lukien Hyypänjokilaakso.
Hän haastatteli tutkimuksessa hankkeiden keskeisiä toimijoita ja arvioi onnistumista ja hankkeiden merkitystä.
Väitöstutkimuksen julkaisu ”Polkuja maisemaan – maiseman polkuja: maisemanhoitoalueet kulttuurimaiseman
suojelun välineenä” löytyy internetistä
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7835-9.

Väitöksen alana on maisemantutkimus, Turun yliopisto, vastaväittäjänä oli professori Ranja Hautamäki (Aalto-yliopisto).

Patikka järjestettiin neljättä kertaa
Hyypän kävelyreitit täyttyivät reippaista askelista jo neljättä kertaa järjestetyssä Patikka -tapahtumassa
25.8.2019. Reitteinä oli jälleen kolme vaihtoehtoista kävelyreittiä, joiden pituudet olivat 6 km, 10 km ja 17 km.
Kävelyyn osallistui noin 140 patikoijaa. Tapahtuma oli osa
Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä ja käytännön järjestelyt hoituivat yhteistyössä neuvottelukunnan, Hyypän Urheilijoiden, Hyypän kyläseuran ja Etu-Hyypän maaseutunaisten kanssa. Tapahtumaan mennessä Hyypänmäen
huipulle oli rakentunut myös uusi pieni lisälenkki näköalapaikkoineen. Rinnepolku on kuntoilijoiden käytössä
jatkossakin. Kiitokset siitä kuuluu Olavi Yli-Teevahaiselle.

Lupiinien niittoa ja luonnonhoitoa
Neuvottelukunnan tämän vuoden toiminnan painopisteitä ovat luontoarvokohteiden hoidon suunnittelu ja toteutus, virkistysmahdollisuuksien edelleen kehittäminen
ja vieraslajien torjunta. Patikointitapahtuma järjestetään
jälleen elokuun lopussa. Kannattaa seurata ilmoituksia!
Patikkareittien mobiilikarttojen yhteyteen lisätään tietoa
alueen luonnosta, geologiasta, historiasta, tarinoista ja
muista mielenkiintoisista aiheista. Lupiinialueita on niitätetty urakoitsijalla jo useana vuonna ja torjunta jatkuu
ensi kesänäkin. Maanomistajia kannustetaan niittämään
lupiinin valtaamia alueita myös itse, sillä ostettu niittopalvelu rajoittuu tiealueeseen. Tämän lisäksi alueella on
alkanut ELY -keskuksen hallinnoima vieraslajien torjuntahanke, joka keskittyy jättipalsamin hävittämiseen.

Seuraa myös Facebook -sivuamme
Hyypänjokilaakson maisema-alueen kuulumisia ja
tapahtumatiedotusta varten on oma Facebook-sivu:
www.facebook.com/hyypanjokilaakso/
Sivulla voidaan tiedottaa laajasti kaikista Hyypän alueen
tapahtumista sekä maisema-aluetta koskevista
ajankohtaisista asioista. Sivustoa hallinnoi
neuvottelukunnan sihteeri. Hyypän aineistoja löytyy
myös kaupungin verkkosivuilta
https://www.kauhajoki.fi/fi/palvelut/matkailu_ja_tapaht
umat/kayntikohteet/hyypanjokilaakso.link

Lähiruokaa laitumelta lautaselle
Uutena avauksena järjestettiin yhteistyössä Kauhajoen
Ruokamessujen ja Leader Suupohjan kanssa kulttuurimaiseman ja ruoan yhdistävä maisemaretki. Laitumelta lautaselle – lähiruokaretki Hyypänjokilaakson kulttuurimaisemaan suuntasi Hyypän maisemareitin opastetulle kiertoajelulle sekä pop-up lounaalle Riverhill´s Highland -tilalle. Retki oli yksi Ruokamessujen aikaisista oheistapahtumista ja se keräsi 25 osanottajaa. Arvokkaan kulttuurimaiseman ja siellä tuotetun ruoan tuotteistaminen alueen messutapahtuman oheispalveluksi onnistui hyvin,
nähtäväksi jää, saako se mahdollisesti jatkoa tulevaisuudessa.

Neuvottelukunta toivottaa kaikille
hyvää alkanutta vuotta 2020!
Uutiskirjeen toimitti:
Riikka Asunmaa, neuvottelukunnan sihteeri
(riikka.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi)

