
 

HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 31.12.2012 

Uudenvuoden tervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!  

Syksy 2012 toi Hyypänjokilaakson maisemanhoi-
totyölle kannuksia, kun vuosia jatkunut maise-

manhoitotyö sai valtakunnallista tunnustusta. 

Vuoden aikana on pohdittu isoja maisemanhoi-

don kysymyksiä ja tuotettu työkaluja jatkopoh-

dintoihin. Hyyppä ja siellä toteutetut hankkeet 

saivat medioissa runsaasti myönteistä huomiota. 

Hyypän maisemanhoitohankkeet 

palkittiin Suomen parhaana 

Hyypän kyläseuran, Kauhajoen kaupungin ja Met-

säkeskuksen Hyypän alueella vuosina 2006-2012 

toteuttamat maisemanhoidon hankkeet voittivat 

ympäristöministeriön ja museoviraston järjestä-

män Suomen paras maisemahanke -kilpailun. 

Tulos julkaistiin 5.11. Helsingissä säätytalolla Mai-

semasymposiumissa, jossa ympäristöministeri 
Ville Niinistö jakoi palkinnon voittajatahojen 

edustajille. Hankkeet edustavat Suomea Euroo-

pan neuvoston järjestämässä kansainvälisessä 

kilpailussa, joka ratkeaa syksyllä 2013.  

Kilpailuhakemus Suomen kilpailuun laadittiin 

neuvottelukunnan toimesta; osallistumaan kan-

nusti mm. ELY-keskuksen edustaja neuvottelu-
kunnan sihteeristössä, Leena Rinkineva-Kantola. 

Kansainvälisen kilpailuhakemuksen tueksi tuotet-

tiin ympäristöministeriön rahoituksella lyhyt esit-

telyvideo hankkeista. 

Kilpailuun osallistuivat seuraavat hankkeet:  

- Hyypänjokilaakson maisema-alueen perusta-

misselvityshanke 2006-2009  

- Metsäkeskuksen metsäluonnonhoitohanke 

2007-09 ja pienvesien hoitohankkeet 2011-2012 

- Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen neu-

vottelukunnan perustaminen Kauhajoen kau-

pungin toimesta ja neuvottelukunnan toiminta  
- Maisemanhoitokunnan perustaminen Hyypän 

kyläseura ry:n toimesta 2008 

- Hyypän kyläseura ry:n Hyypänjoen luonnonmu-

kainen kunnostushanke 2010-12 

3D-malli   tuulivoiman maisemavai-

kutusten selvittämiseksi 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoima-

vaihekaavan luonnos sisältää laajoja tuulipuisto-
alueita Hyypänjokilaakson molemmin puolin. 

Neuvottelukunta päätti teettää Kauhajoen alueis-

ta kolmiulotteisen tietokonemallin Kymmenien 

myllyjen kokoisten tuulipuistojen maisemavaiku-

tusten havainnollistamiseksi. Malliin sijoitettiin 

yhteensä toistasataa tuulimyllyä esillä olleiden 

tuulipuistokaavailujen mukaisesti. Mallin luonnos 
esiteltiin neuvottelukunnalle lokakuussa. Lopulli-

nen malli on valmistunut, ja sitä esitellään seu-

raavassa kokouksessa. Neuvottelukunta tuottaa 

3D-mallin avulla tuulipuistoja havainnollistavaa 

aineistoa sekä tietoa maisemavaikutuksista. 
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Rakentamisen ohjauksen tarpeista 

toteutettiin kyselyt 

Neuvottelukunnan toimintasuunnitelmaan sisäl-

tyvä Sepänkylän-Korhoskylän alueen maankäytön 
ja rakentamisen ohjauksen tarpeiden kartoitus 

saatiin vauhtiin syksyn kuluessa. Tavoitteena on 

täsmentää rakentamisen ohjauksen tarpeita ra-

kentamispaineisilla arvoalueilla viranomaistahoja 

ja maanomistajia haastattelemalla sekä vertailu-

kohteita etsimällä vastaavilta alueilta. Sihteeristö 

määritteli työn sisällön ja pestasi tekijäksi Toni 
Etholénin ELY-keskuksesta. Kyselyt toteutettiin 

marraskuussa. Tuloksia esitellään seuraavassa 

neuvottelukunnan kokouksessa huhtikuussa. 

Valtakunnallisten arvoalueiden rajat 

ja nykytila tarkastelussa 

Edellisessä uutiskirjeessä kerrottiin valtakunnalli-

sesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitystyön 

käyntiin saattamisesta. ProAgrian suunnittelijat 

Annukka Kuoppala ja Riikka Asunmaa toteuttivat 
Hyypänjokilaakson osalta maastokäynnit syksyn 

kuluessa. Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-

alueen rajauksella saattaa olla perusteet muuttua 

päivitystyössä. Valtaosalla alueesta maisema-

arvot ovat säilyneet ennallaan.  

Metsähallituksella kehittämishanke 

käynnissä 

Metsähallitus on saattanut alkuun Lauhanvuoren, 

Kauhaneva-Pohjankankaan ja Hämeenkankaan 
yritystoiminnan kehittämishankkeen, joka koskee 

myös Katikan aluetta Hyypässä. Projektipäällikkö 

on vaihtunut: Terttu Konttinen p. 040-6757363 / 

terttu.konttinen@metsa.fi. Kesäkävijätutkimuk-

set on tehty, parhaillaan tehdään yrityskyselyjä 

alueen luontomatkailuun liittyville yrittäjille. Tal-
ven aikana toteutetaan lisää kävijätutkimuksia. 

2013 vuoden aikana järjestetään yritystyöpajoja. 

Yrittäjät/yritykset, jotka jollain tavalla hyötyvät 

tai voisivat hyötyä hankealueen luontomatkaili-

joista, voivat ottaa yhteyttä Konttiseen. 

Ohjausryhmä kokoontui 4.9. Kokouksessa nousi 

esiin mm. kahden maakunnan välinen yhteistyö 
luontomatkailussa sekä reittikarttojen tarjonnan 

parantaminen. Kansallispuistojen kartat löytyvät 

retkikartta.fi –sivulta. Mobiilisovelluksia pohdi-

taan Outdoors Finland- hankkeessa. Palveluvarus-

tuksen ja polkuverkoston täydentäminen Katikan 

alueella on Hyypän arvojen hoidon intressi. 

Osakaskunta toivoo yhteistyökump-

pania padon kunnostukseen 

Koskenkylän pato rikkoutui keväällä. Vanha pato 

on mahdollista poistaa ja kunnostaa koski luon-
nonmukaiseksi, jolloin kalat pääsisivät nouse-

maan paremmin. Osakaskunta (yhteyshenkilö  

Matti Järviharju) tarvitsee kumppanin kunnostuk-

sen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, osa-

kaskunta voisi olla osarahoittaja ja luvanhakija.  

Hyypänjoen luonnonmukaisen kun-

nostuksen suunnitteluhanke päättyi 

Hyypänjoen kunnostuksen suunnitteluvaiheen 

hanke päättyi virallisesti heinäkuun alussa. EAKR-
hankkeesta on laadittu loppuraportti ja maksa-

tushakemukset ELY-keskukseen. Hankkeessa saa-

vutettiin asetetut tavoitteet, ja suunnitelmat 

odottavat toteuttamistaan. 

Ylämaankarja kiinnosti 

Hyypässä sijaitseva Rotola-Pukkilan ylämaankar-

jatila oli yksi kohde MTK Etelä-Pohjanmaan syys-

kuussa järjestämillä avointen ovien päivillä. Vie-

railijoille kerrottiin miten tila toimii ja miten ruo-

kaa tuotetaan. Päivä kiinnosti lähiseudun kau-

punkilaisia, sillä tilaan tutustui päivän aikana 40-
50 ihmistä. Tilaan on käynyt tutustumassa myös 

matkailijaryhmiä. 

Metsäkeskus toteutti pienvesien ja 

paahdeympäristöjen hoitotoimia 

Metsäkeskus on toteuttanut Hyypän alueella 

Katikan purojen ja Rauhaluoman vesistöissä pien-

vesien kunnostustoimenpiteitä, joista kerrottiin 

mm. YLE:n aamu-uutisissa 8.10. Metsäkeskus on 

ollut aktiivinen toimija Hyypän maisemanhoidos-
sa ja suunnitellut ja toteuttanut hoitotöitä yhteis-

työssä metsänomistajien ja metsänhoitoyhdistys 

Lakeuden kanssa. Toimilla on edistetty metsä-

luonnon monimuotoisuutta, parannettu veden 

laatua ja ennallistettu pienvesiä. Metsämaiseman 

hoitoa ja muuta luonnonhoitoa on rahoitettu 

kestävän metsätalouden rahoituslain varoista. 

Toivotan teille kaikille oikein hyvää uutta 

vuotta 2013! 

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

Neuvottelukunnan Internet-sivu: 
http://www.kauhajoki.fi/site?node_id=1013 


