
 

 

 

HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 30.12.2020 

Uudenvuodentervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!  

Vuosi on ollut poikkeuksellinen myös Hyypänjoki-

laakson neuvottelukunnan osalta. Suunniteltuja 

tapahtumia ja toimintaa, kuten Ruokamessut, 
Maaseutuparlamentti ja kouluyhteistyö jäi toteu-

tumatta koronan vuoksi. Neuvottelukunnan ko-

koukset pidettiin etäkokouksina. Loput neuvotte-

lukunnan tilaamat luontoselvitykset kuitenkin val-

mistuivat vuoden mittaan ja Hyypän patikka järjes-

tettiin jälleen onnistuneesti 30.8. Hyyppä on säily-

nyt aktiivisena kyläyhteisönä. Talkoohengellä on 

tänäkin vuonna kitketty haitallisia kasveja. 

Hyypän kävelyreitistöä on hoidettu ympäri vuoden 

ja sen käyttö on vilkastunut: patikoijia on ollut 
useita kymmeniä viikonloppuisin myös tapah-

tuma-aikojen ulkopuolella. Katikan kanjoneiden-

kin alue on ollut erittäin suosittu. Myös Hyypän ky-

läseuran kokonaan järjestämät tapahtumat keräsi-

vät kyläläisiä yhteen; mm. Hyypän menopelit -ta-

pahtuma keräsi reippaat 500 kävijää, ja pyöräily-

kampanjassa oli mukana 5641 osallistujaa. 

Maisemaan on alkanut tulla uusia elementtejä, 

kun Suolakankaan tuulivoimaloiden rakentaminen 

on edennyt ensimmäisten tornien pystytykseen. 

Vieraslajeja niitettiin talkoohengellä 

Vieraslajien torjuntaponnistelut laajenivat kesällä 

2020 lupiineista myös jättiputkiin ja jättipalsamiin. 

Jättipalsamia kitkettiin ja niitettiin maanomista-
jien luvalla Havuskylässä ja Kiviluomankylässä Suo-

men ja Ruotsin pohjalaismaakuntien yhteisen In-

spect-hankkeen organisoimana. Torjuntatyöt jär-

jesti ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Hyypässä ei jätti-

palsami vielä rehota valtoimenaan, joten torjunta 

tehoaa hyvin. Ensi kesänä on tarkoitus jatkaa tor-

juntatyötä. 

Ikävää vieraslajia, jättiputkea on tavattu Kauhajär-

vellä. Esiintymä poistettiin asianmukaisesti ennen 

siementen kypsymistä. Siemenpankkia voi kuiten-
kin olla ja siitä nousta uusia kasveja, joten torjun-

taa tarvittaneen jatkossakin. 

Lupiineja niitätettiin tienvarsilla jälleen tiehallin-

non niittojen yhteydessä urakoitsijalla. Yksityiset 

maanomistajat ovat lisäksi torjuneet lupiinia oma-

ehtoisesti. Maanomistajia kannustetaan niittä-

mään lupiinin ja jättipalsamin valtaamia alueita 

jatkossakin itse, sillä ostettu niittopalvelu rajoittuu 

tiealueeseen.  



 

 

Lepakko- ja muuttolintuselvityksiä  

Neuvottelukunnan tilaamista luontoselvityksistä 

viimeiset valmistuivat kesällä 2020. Luontoselvi-

tysten tietoja tiivistetään nettisivuille hyödynnet-
täväksi matkailutoiminnassa ja koulujen ympäris-

tökasvatuksessa. Lepakkoselvityksen laati Ville Yli-

Teevahainen Rambollista. Selvityksen perusteella 

yleisin lepakkolaji Hyypässä on pohjanlepakko, 

jota esiintyy koko alueella. Lisäksi havaittiin viiksi-

isoviiksi- ja vesisiippoja. 

Lintujen syysmuuttoselvityksen laati Ismo Nousiai-

nen Taikapolku Oy:stä. Hyypänlaakso ohjaa lintu-

jen muuttoa, vaikka monien lajien määrät eivät 

nouse korkeaksi. Syksyisin ja keväisin linnuston 

seuraamiseen sopivat jokilaakson tulvaherkät ala-

vat pellot sekä erilaiset kosteikot. Paras havainto-

piste on Panttikylän lintutorni. Muuttoaikaan joki-
laaksossa voi tavata monipuolista, hyvällä onnella 

myös harvinaista lajistoa. Joutsenet, hanhet, kur-

jet, pohjoiset vesilintulajit ja kyyhkyt ovat tavalli-

sia, mutta Hyypässä voi nähdä myös monia 

haukka- ja kahlaajalajeja sekä muuttavia merikot-

kia. Syksyn lajistoon kuuluvat myös vaeltavat 

pöllö-, tikka- ja pikkulintulajit. Lajeja havaittiin seu-

rannassa noin 80. Laakson monimuotoinen ympä-

ristö jokivarsien lahopuineen ja pensaikkoineen 

tarjoaa hyviä ruokailu- ja levähdysalueita. 

Patikointitapahtuma ilahdutti jälleen 

Hyypän Patikka -tapahtuma on vakiinnuttanut 

paikkansa kalenterissa ja ilahdutti tänäkin vuonna 

retkeilijöitä. Osallistujia oli 140.  Järjestelyt hoiti 

vanha tuttu yhteistyöporukka Hyypän kyläseuran 

johdolla. Kiinnostus Hyyppää kohtaan on yleisesti 

kasvanut tapahtuman myötä ja tiedustelut ovat li-

sääntyneet. Kiinnostusta lisäsi myös IlkkaPohjalai-

nen-lehden tekemä iso juttu tapahtumasta. Reit-

tien pituudet olivat 5-17 km. Tapahtuma tarjosi 
mahdollisuuden ulkoilla yhdessä turvallisesti. 

Katikan kanjonit suosittuja 

Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuistossa, 

mukaan lukien Katikan kanjoneiden alue Hyypän-

laakson eteläkärjessä, on vuoden 2020 aikana käy-

nyt ennätyksellisen paljon kävijöitä. Metsähallitus 

on lisännyt viime vuosina Katikan alueen palvelu-

varustusta. Tänä vuonna rakennettiin jyrkimpään 

rinteeseen portaat kulkemisen helpottamiseksi ja 

kulumisen estämiseksi. Laavu on ollut ahkerassa 

käytössä. Kanjoni on saanut julkisuuttaa VisitLa-
keus.fi -matkailusivuilla ja YLE:n Geoparkia koske-

vassa jutussa. https://yle.fi/uutiset/3-

11679000?fbclid=IwAR13isGZSyUFsQbHvL4zia-

qjtx0KX02DAG9AhpXFlE1JUZ79p6GPSdxBQUw  

Hämes-Havusen aittaa kunnostetaan 

Kauhajoen kaupunki on budjetoinut vuosittain 

kunnostusrahaa Hämes-Havusen talonpoikaisra-

kennusten kunnostuksiin. Ensi kesänä kunnostus-

vuorossa on pikkutuvan viereinen, kaksikerroksi-

nen aittarakennus, jonka kivijalkaa nostetaan ja 

kattoa kunnostetaan. Tavoitteena on paitsi ylläpi-

tää valtakunnallisesti arvokasta Hämes-Havusen 

rakennusryhmää hyvässä kunnossa, myös lisätä 

toimintaa ja kehittää matkailua.  

Tuulivoimalat kohoavat 

Suolakankaalle rakennetaan kaikkiaan yhdeksän 

tuulivoimalaa, ja ensimmäiset tornit ovat jo pys-

tyssä. Yksi voimala tuottaa sähköä noin tuhannen 

omakotitalon tarpeen verran. Tuulivoimalat vah-

vistavat Kauhajoen energiaomavaraisuutta uusiu-

tuvalla energialla. 

Nettisivuja uudistetaan 

Kauhajoen kaupungin uudet nettisivut tulevat 

käyttöön 27.1.2021. Samalla myös Hyypänjoki-

laakson ja neuvottelukunnan sivujen osoite muut-

tuu. Uudistuksessa sivustorakennetta paranne-
taan siten, että matkailijoita palvelevat tiedot löy-

tyisivät nykyistä helpommin. Samalla päivitetään 

nettisivuilta löytyvä Hyypän alueen palvelukartta. 

Suupohjaan on tulossa piakkoin myös kokonaan 

uudet matkailijoita palvelevat sivut, jotka löytyvät 

osoitteesta visitsuupohja.fi. Sinne Hyyppäkin pää-

see esille vetovoimakohteena. 

Vuonna 2021 lisää maisemanhoitoa  

Neuvottelukunnan ensi vuoden toiminnassa on lu-

vassa maisemanhoitotoimenpiteiden suunnitte-

lua, virkistysreittien ja pyörämatkailun kehittä-
mistä, vieraslajien torjuntaa, yhteistyötä koulujen 

kanssa sekä tietysti patikointitapahtuma 

29.8.2021. Kalenteriin! Ehkäpä Ruokamessujen 

yhteydessä voidaan taas toteuttaa maiseman ja 

ruuan yhdistävän pop-up tapahtumakin. 

 

Kiitos yhteistyöstä ja  

menestyksekästä uutta vuotta 2021! 

Sihteeri: Marketta Nummijärvi 

marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi  


