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HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 30.6.2012 

Kesäinen tervehdys neuvottelukunnan jäsenille ja postituslistalaisille!  

Neuvottelukunnan tämän vuoden toimintasuun-

nitelmaa on toteutettu kevään mittaan pienin 

askelin. Keskeiset toimintasuunnitelman tavoit-

teet saavutettaneen vuoden jälkimmäisellä puo-

liskolla, sillä alkuvuosi on ollut sihteeristöllä ruuh-

kaista aikaa. Toimintasuunnitelmaa on kuitenkin 

toteutettu irrotettavien resurssien puitteissa. 

Tavoitteita kohti tiimityönä 

Yksi keskeisimmistä tämän vuoden toimintasuun-
nitelmaan kirjatuista tavoitteista on Sepänkylän-

Korhoskylän alueen maankäyttöön ja rakentami-

sen ohjaukseen liittyvien tarpeiden kartoittami-

nen. Sihteeristö on laatinut kartoituksen sisällön. 

Suositusten pohjaksi kerätään mm. lähtötiedot 

normeista, suunnitelmista ja rakentamisen tähän 

astisesta määrästä sekä haastatellaan viranomai-

sia ja maanomistajia näkemysten kartoittamisek-

si. Suunnitelmissa on myös kerätä vertailutietoa 

muilta vastaavilta alueilta rakentamisen ohjauk-
sesta. Kartoitus on alustavasti sovittu teetettävän 

maisema-arkkitehti Annukka Kuoppalalla (ProAg-

ria), ELY ja kunta avustavat lähtötietojen keruus-

sa. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 

loppuun mennessä. 

Lammaslaitumia haussa 

Yksityinen lampaiden kasvattaja on osoittanut 

kiinnostusta lammaslaitumien perustamiseen 

Hyypän alueelle. Luomu-lampaiden kasvattaja 

etsii laitumiksi erityisesti luomu-kriteerit täyttäviä 

maita, ts. maita, joilla ei ole viime vuosina käytet-
ty torjunta-aineita ja lannoitteita. Sihteeri on 

välittänyt tiedon Hyypän alueen postituslistalla 

oleville maanomistajille keväällä ja kesällä kah-

dessa sähköpostissa. Etsintä ei ole tähän mennes-

sä tuottanut tulosta. 

Opastaulut Leader-hankkeesta 

Neuvottelukunta on asettanut tavoitteekseen 

Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen viitoit-

tamisen toteutumisen. Viitoitus edellyttää opas-

tuspisteiden toteuttamisen alueelle. Hyypän kylä-
seura on hakenut Leader-rahaa opastaulujen 

toteuttamiseen joen kunnostushankkeen yhtey-

dessä. Tavoitteena on saada opastaulut valmiiksi 

tämän vuoden aikana. Kyläseuraa on pyydetty 

selvittämään yksityisteiden tiekuntien suhtautu-

minen teiden merkitsemiseen opastaulun kart-

taan. Tienvarsiviitoitusta haetaan, kun opastaulut 

toteutuvat, eli haku siirtynee ensi vuoteen. 
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Valtakunnallisesti ja maakunnalli-

sesti arvokkaiden maisema-alueiden 

rajaukset tarkistetaan 

ELY-keskus on saattanut alkuun valtakunnallisesti 

arvokkaiden ja maakunnallisesti merkittävien 

maisema-alueiden päivitystyön. Päivitysinven-

toinnista järjestetyn tarjouskilvan voitti ProAgria 

Etelä-Pohjanmaa. Päävastuussa inventoinnista 

ProAgriassa on maisema-arkkitehti Annukka 

Kuoppala. Myös Hyypänjokilaakson alueen rajau-

tuminen tulee tarkasteluun, ja onkin ajankohtais-

ta pohtia päivittyykö valtakunnallisesti arvokkaan 

maisema-alueen rajaus vastaamaan luonnonsuo-
jelulain mukaisen maisema-alueen rajausta.  Val-

takunnallisesti arvokkaaksi määritelty alue jatkuu 

tällä hetkellä Hämes-Havusesta vielä Yrjänäiseen 

saakka, mutta ei käsitä Kauhajärven kylää. 

Joenkunnostustoimille Leader-rahaa 

Hyypänjoen luonnonmukainen kunnostushanke 

on valmisteltu hihojenkäärimisvaiheeseen. Suu-

pohjan kehittämisyhdistys on tehnyt myönteisen 

päätöksen Leader-rahoituksesta hankkeelle, jossa 

toteutetaan suunnitteluhankkeessa valmisteltuja 
kunnostustöitä. Työt voivat lähteä käyntiin, kun 

ne saadaan organisoitua riittävällä tasolla. 

Virkistysreitti yhä haaveena 

Nummijärvi on ollut yhteistyössä virkistysreitin 

suhteen Eteläisen kyläyhdistyksen kanssa, ”Kol-

men kirkon kierros” –työnimellä on valmisteltu 

yhteisörahoitusta n. 85 km pituisen virkistysreitin 

merkitsemiseen maastoon ja kartoille. Reitti kul-

kisi keskusta-Hyyppä-Kauhajärvi-Karvian Pohjan-

kangas-Kauhaneva-Nummijärvi-Lustila-keskusta. 

Haasteena on kuitenkin kerätä tiekuntien ja 

maanomistajien luvat reitin varrelta. 

Kosteikot suunniteltiin 

Jokihankkeessa on suunniteltu kolme uutta kos-

teikkoa Hyypän alueelle. Kosteikot suunnitteli 

Kari Keski-Rauska, ja maanomistajat hakevat nii-

den toteutukseen ja hoitoon EU:n maatalouden 

ei-tuotannollista investointitukea. Kosteikkojen 

perustamiseen on kannustettu myös maaseutu-

verkoston järjestämässä kosteikkotilaisuudessa 

Kauhajoella, jossa Nummijärvi esitteli Hyypässä 

tehtyä työtä maiseman hoitamiseksi ja kosteikko-

jen ja perinnebiotooppien perustamiseksi. 

Tuulivoiman tuotantoa suunnitteilla 

Hyypän tuntumaan 

Maakuntakaavan tuulivoimavaihekaavan luonnos 
on parhaillaan julkisesti nähtävillä ja lausunto-

kierroksilla viranomaistahoilla. Kaavaluonnokseen 

on merkitty Hyypänjokilaakson itäpuolelle tuuli-

voimapuistoalue, jonka osa ulottuu Hyypänlaak-

son lähelle Korhoskylän kohdalla. Maakuntakaa-

vassa on myös selvitysalueena laajahko alue Kau-

hajärven länsipuolelle. Etelä-Pohjanmaan liitto on 

teettänyt kaavaprosessissa selvityksen tuulivoi-

matuotannon edellytyksistä FCG-konsulteilla. 

Selvitys sisältää mm. kuvasovitteita maakunta-
kaavaan sisällytetyistä tuulipuistoista Sepänkyläs-

tä nähtynä. Toteutuakseen tuulipuistot edellyttäi-

sivät sähkönsiirtoliityntöjen vuoksi suurta turbii-

nien lukumäärää; alueelle kaavaillaan yhteensä 

vähintään noin 100 turbiinia. Tuulivoimaloiden 

maisemavaikutuksista ja sijoittumisen reunaeh-

doista keskustellaan seuraavassa neuvottelukun-

nan kokouksessa. Kaavaluonnos ja selvitys löyty-

vät E-P:n liiton Internet-sivuilta:     
www.epliitto.fi/?page=maakuntakaava. 

Metsähallitus aloitti hankkeen 

Metsähallitus on saattanut alkuun Lauhanvuoren, 

Kauhaneva-Pohjankankaan ja Hämeenkankaan 

yritystoiminnan kehittämishankkeen, joka koskee 

myös Katikan aluetta Hyypässä. Projektipäällikkö 

on Heli Saari p. 040-6757363/heli.saari@metsa.fi. 

Kävijätutkimukset ovat käynnissä, syksyllä teh-

dään yrityskyselykierros, ja ohjausryhmä aloittaa 

kokoontumiset 4.9. 

Seuraava neuvottelukunnan kokous 

pidetään Hyypässä 11.10.2012 

Seuraava neuvottelukunnan kokous järjestetään 

Hyypässä 11.10.2012 klo 9 alkaen. Tarkempi 
paikka ilmoitetaan tuonnempana. Asialistalla ovat 

mm. toimintakertomuksen 2011 ja toimintasuun-

nitelman 2013 hyväksyminen, hankekuulumiset, 

valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

inventointi sekä tuulivoima. 

 

Neuvottelukunnan sihteeri toivottaa oikein 

hyvää kesää teille kaikille! 

Sihteeri: Marketta Nummijärvi 

0400-490724/marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi  


