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HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 22.12.2011 

Jouluinen tervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!  

Neuvottelukunnan kuluvan vuoden toiminta-

suunnitelmaan kirjatut tavoitteet ovat toteutu-

neet hyvin. On ilo todeta, että työ Hyypän mai-

sema-arvojen hoitamiseksi ja hyödyntämiseksi 

etenee positiivisessa hengessä. Tässä uutiskir-

jeessä kerrotaan tiivistetysti vuoden saavutukset. 

Hyypänjoen kunnostustyöt toteutu-

vat ensi vuonna? 

Hyypän kyläseura on valmistellut Hyypänjoen 

luonnonmukaisen kunnostuksen suunnittelussa 

esitettyjen toimenpiteiden toteutusta yhteistyös-

sä maanomistajien ja Hyypän seurojen kanssa. 

Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen 

haetaan EU:n yhteisörahoitusta, ja valmius on 

myös talkootyöhön.  Toteutushankkeeseen on 

tyrkyllä kaksi pohjakynnystä, uimapaikka, seitse-

män lammen ennallistamista, kahdeksan puskien 

raivauskohdetta, latupohjan ja virkistysreitin 

kunnostamista, kahden opastustaulun suunnitte-

lu, toteutus ja pystytys, ympäristön siistimistä, 

luoman kunnostussorastusta sekä mahdollisesti 

lintutornin pystytys. ELY-keskuksesta odotetaan 

kuitenkin vielä lausuntoa pohjavesien huomioimi-

sesta töiden toteutuksessa. 

Kolme maanomistajaa kiinnostui 

kosteikon perustamisesta 

Neuvottelukunta järjesti 29.11. Hyypän majalla 

yhteistyössä Hyypän kyläseuran kanssa tiedotus-

tilaisuuden kosteikkojen ja perinnebiotooppien 

perustamisesta ja tarjolla olevista EU-tuista. Tilai-

suudessa esiteltiin myös Hyypänjoen luonnon-

mukaisessa kunnostushankkeessa tuotetut suun-

nitelmat, ja valmisteltiin töiden toteuttamista. 

Paikalle saapui sihteerin ohella 40 maanomista-

jaa, 4 ELY:n edustajaa ja kosteikkosuunnittelija. 

Kosteikoista kiinnostuneet maanomistajat saivat 

tietoa EU:n ei-tuotannollisista investointituista 
ELY:n ympäristöpäällikkö Harri Väisäseltä. Ylitar-

kastaja Johanna Kullas kertoi, miksi kosteikkoja 

perustetaan, ja pohjavesiyksikön asiantuntijat 

Jorma Hintsa ja Anu Rautiala varoittivat pohjave-

den häiriintymiseen liittyvistä riskeistä. Tiedotuk-

sen ansiosta kolme maanomistajaa osoitti kiin-

nostusta kosteikon perustamiseen, ja heille laadi-

taan suunnitelmat joen kunnostussuunnittelu-

hankkeessa. Myös valtakunnallisesti arvokkaan 

perinnebiotoopin maanomistajaa kannustettiin 

toteuttamaan suunnittelemansa hoitotyöt.  
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Hyypän maisemia tuotteistettiin 

matkailupalveluiksi 

Neuvottelukunta valmisteli syksyllä uuden mat-

kailutyöpajan Etelä-Pohjanmaan matkailu Oy:n 

MAKUMA-hankkeen kanssa. Mukana olleet 6 

ydinyrittäjää tuotteistivat ryhmämatkalaisille 

suunnatun matkailukierroksen Hyypässä käynti-

kohteineen. Työpajassa myös listattiin matkailu-

palveluja leirikoulutarjottimelle, lisäarvotuotteita 

kokous- ja majoituspalveluille sekä kokonaisuuk-

sia matkailijoiden herätereiteiksi. E-P:n matkailu 
Oy suunnittelee testaavansa kierrosta testiryh-

män kanssa ensi keväänä. 

Viitoitukselle avautui mahdollisuus 

Edellisessä uutiskirjeessä kerrottiin vaikeuksista 

edistää Hyypän viitoittamista paikannimikilvin. 

Sihteeristö jatkoi viitoittamisen mahdollisuuksien 

selvittämistä kesällä saapuneen kielteisen pää-

töksen jälkeen. Liikennevirasto totesi keskustelu-

jen tuloksena, että Hyypänjokilaakson maise-

manhoitoalue voidaan viitoittaa Muu nähtävyys –

viitoilla, mikäli alueella on opastuspisteet, joille 

opasteet johtavat. Neuvottelukunta lisäsikin ensi 

vuoden toimintasuunnitelmaan tavoitteen pys-

tyttää asianmukaiset maisema-alueen opastetau-

lut Hämes-Havusen opastuspisteen yhteyteen ja 

Kauhajärvelle esimerkiksi seuraintalon yhteyteen. 

Kauhanevan-Pohjankankaan hoito- 

ja käyttösuunnitelma lausunnoille 

Metsähallitus suunnittelee ELY-keskusten ja 

Metsäkeskusten kanssa,  miten Kauhanevan-

Pohjankankaan kansallispuistoa ja Natura 2000 -

aluetta käytetään ja hoidetaan tulevaisuudessa. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmasta pyydetään lau-

suntoja ja palautetta alueen toimijoilta, maano-

mistajilta ja kansalaisilta 30.12.2011 mennessä. 

www.metsa.fi/hks -> valmisteilla olevat suunni-
telmat -> Kauhaneva-Pohjankangas 

Kävelyreittiä testattiin  

Hyypänlaaksoon on esitetty laakson halki kulke-

vaa virkistysreittiä, joka hyödyntäisi olemassa 

olevia kylä- ja peltoteitä ja polkuja. Reittimahdol-

lisuuksia on merkitty Hyypänjokilaakson käyttö- ja 

hoitosuunnitelmaan, ja ajatus on saanut varovais-

ta kannatusta kyläyhteistyössä. Sihteeri testasi 

puolet suunnitelmaan merkitystä reitistä sekä 

jatkoreittimahdollisuuksia Hyypästä eteenpäin 

syksyn kuluessa. Upea reitti odottaa toteutumis-

mahdollisuutta ja tuotekehittelyä sen ympärillä. 

Maanomistajille sähköpostilista 

Neuvottelukunta perusti sähköpostilistan vapaa-

ehtoiseksi tiedotuskanavaksi Hyypänjokilaakson 

maisemanhoitoalueen maanomistajien ja neuvot-

telukunnan toimijoiden välille. Hyypän maan-

omistajat (v. 2009 tiedot) kutsuttiin sähköpostilis-

talle, jolle lähetetään tiedotteita ajankohtaisista, 

lähinnä Hyypän maisemanhoitoon liittyvistä asi-

oista kuten hankkeista, koulutuksista, talkoista, 

tapahtumista ja suosituksista. Listalle ilmoittautui 

50 maanomistajaa. Tiedotteita lähetettiin v. 2011 

kaksi: tieto kosteikkoillasta ja jouluinen uutiskirje. 

ELY:n pohjavesihanke yhä vireillä 

Valmistelussa ollut Hyypän pohjavesialueita kos-

keva Life+ -kartoitushanke on yhä rahoitushake-

muskäsittelyssä. Päätöstä odotetaan ensi vuonna, 

ja tällöin hanke voisi käynnistyä ensi vuonna. 

Nummijärvi valittiin kaavoittajaksi 

Neuvottelukunnan sihteeri Marketta Nummijärvi 

aloittaa vuoden 2012 alussa työt Kauhajoen kaa-
voittajan virassa. Hän kuitenkin jatkaa työtä Hyy-

pänjokilaakson neuvottelukunnan kokousten 

valmistelijana ja toimintasuunnitelman toimeen-

panijana. Sihteerin töiden jakamisen tarvetta 

arvioidaan ensi vuoden kuluessa. 

 

 
 

Toivotan teille kaikille oikein hyvää joulua ja 

onnellista uutta vuotta 2012! 

Sihteeri: Marketta Nummijärvi 
0400-490724/marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi  

Neuvottelukunnan Internet-sivu: 

http://www.kauhajoki.fi/site?node_id=1013 


