
 

 

HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 10.7.2013 

Kesäinen tervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!  

Hyypässä on riittänyt tapahtumaa tänäkin vuon-

na. Joen kunnostus sai rahoituksen, tuulivoima-

alueiden rajoja mietitään ja rakentamisesta kes-

kustellaan. Pitkään tähtäimessä ollut tutustumis-
retki maisemanhoitokohteisiin järjestetään elo-

kuun lopussa, ja ilmoittautuminen on käynnissä. 

Varaa paikkasi mahdollisimman pian!  

Maisemaretki järjestetään elokuussa 

Hämeenkyrön ja Salon suuntaan 

Neuvottelukunta järjestää to-pe 22.-23.8.2013 
tutustumismatkan edustaviin maisemanhoitokoh-

teisiin. Excursiolla tutustutaan Hämeenkyrön 

kansallismaiseman hoitoon, Kokemäenjoen vesis-

töön kuuluvan Tarpianjoen vesistökunnostustöi-

hin, Kosken kartanon laitumiin, kosteikkoihin, 

riistakohteisiin ja reunametsien hoitoon sekä 

Someron ja Kiikalan kunnissa sijaitsevan Rekijoki-

laakson upeisiin perinnemaisemiin. Ilmoittautu-

miset Marika Salomäelle marika.salomaki@ 
pp.inet.fi mahdollisimman pian, viimeistään 1.8. 

mennessä (tai lomalta palattuasi…). Etusijalla 

matkalle ilmoittautumisessa ovat neuvottelukun-

nassa edustettujen yhteisöjen jäsenet. 

Agrologioppilaat Hyypän laitumilla  

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ilmajoen yksikön 

toisen vuosikurssin agrologioppilaat valitsivat 

kesäkuisen tekniikka- ja kasvinviljelypäivänsä 

toiseksi kohteeksi Hyypän perinnebiotoopit. Sa-

malla ryhmä tutustui maatalousmaiseman hoi-

toon ja Hämes-Havusen talonpoikaistaloon. Pe-
rinnebiotooppeja eli Rotola-Pukkilan ylämaankar-

jan metsä- ja kanjonilaitumia kierrettiin Johanna 

Rotola-Pukkilan asiantuntevassa opastuksessa. 

Laitumien biologinen kehitys alkukunnostuksesta 

nykytilaan oli kannustava esimerkki vanhan met-

sälaitumen monimuotoisuuden elvyttämisestä. 

Ylämaan lemmut vaativat jo äänekkäästi pääsyä 

hoitotöihin. 

Rakentaminen keskusteluttaa 

Neuvottelukunnan laadituttama maankäytön ja 

rakentamisen ohjauksen tarpeiden kartoitus val-
mistui kevään korvalla, ja tuloksia esiteltiin neu-

vottelukunnan kokouksessa huhtikuussa. Kartoi-

tus toi esiin viranomaisten ja maanomistajien 

käsityksiä rakentamisen ohjauksen tarpeista ra-

kentamispaineisilla arvoalueilla. Raportissa esitel-

tiin myös muiden arvoalueiden käytäntöjä. Kar-

toituksen laati Toni Etholénin ELY-keskuksesta. 

Rakentamisen ohjauksen erityistarpeet oli tunnis-

tettu kaikissa vastaajaryhmissä. Näkemykset kei-

noista poikkesivat jonkun verran toisistaan. Kau-
pungin viranomaiset näkivät tarkoituksenmukai-

simpana keinona vahvistaa rakentamisen ohjaus-

ta kaupungin rakennusjärjestyksen avulla, ja sen 



 

 

uudistamiseen onkin ryhdytty. Muiden viran-

omaistahojen vastauksissa suosittiin kaavoitusta. 

Kyselyn tuloksista käytiin rakentavaa keskustelua 

neuvottelukunnan kokouksessa. Pohdintojen 
tuloksena nousi esiin ajatus avata rakentamisen 

ohjauksen haasteita ja tarpeita vieläkin laajem-

malla ammattilaisfoorumilla. Neuvottelukunta 

päättikin esittää ympäristöhallinnon järjestettä-

väksi aihetta avaava valtakunnallisen seminaarin. 

Keväällä keskustelutti myös Hyypän alueelle koh-

distunut asuinrakennushanke, jolle rakennuslau-

takunta ei myöntänyt suunnittelutarveratkaisua. 

Asian saama huomio osoitti, että on tärkeää ja 

tarpeellista käydä avointa keskustelua rakentami-

sen ohjauksen tarkoitusperistä. Päätöksentekoon 

osallistuvien, rakentajien ja ”yleisön” kanssa on 

käyty rakentavaa keskustelua eri kantojen perus-

teluista.  

Valtakunnallisten arvoalueiden rajat 

ja nykytila tarkastelussa 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

päivitystyön alustavat tulokset esiteltiin kesä-

kuussa tiedotustilaisuuksissa. Hyypänjokilaakson 

valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen 

rajauksen ulkopuolelle ehdotetaan jätettävän 

Hämes-Havusen pohjoispuolella sijaitsevat alueet 

ja Rotonevan Lehtosen pellot. Alueeseen ehdote-

taan lisättäväksi Kauhajärven kylän peltoalueet 

sekä Katikan kanjonit. Työstä vastaa ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan suunnittelija Annukka Kuoppa-

la (annukka.kuoppala@proagria.fi). Lisätietoa 

ymparisto.fi –sivuilta,  tarkemmin: 

www.ymparisto.fi/default.asp?node=2201&lan=fi 

Kansallispuistojen kehittämishank-

keessa valmista syyskuussa 

Metsähallituksen hallinnoiman Lauhanvuoren, 

Kauhaneva-Pohjankankaan ja Hämeenkankaan 

yritystoiminnan kehittämishankkeen Ohjausryh-

mä kokoontui Lauhansarvessa 17.4. Yrityshaas-

tattelut on tehty (yht. 88, Kauhajoella 11), ja kol-

me yritystyöpajaa pidetty, jossa esiteltiin mm.  

www.selkameri.fi –esimerkkisivustoa Selkämeren 

kansallispuistosta sekä GPS-polkupyöräretkiä. 

Viimeinen työpaja, jossa määritellään luontomat-
kailun kriteerit ja sovitaan niiden toteutuksesta, 

pidetään alkusyksystä. Luontomatkailusuunni-

telma julkistetaan syyskuussa 2013. 

Kansallispuistojen kartat löytyvät retkikartta.fi –

sivulta. Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuis-

ton karttakin sivuilta löytyy, mutta siinä ei tuoda 

vielä esiin Katikan kanjoneiden polkuja tai virkis-

tysmahdollisuuksia. Suunnitelman valmistelussa 

on lupailtu Katikkaan uusia reittejä ja palveluva-

rustusta. Projektipäällikkö on Terttu Konttinen p. 

040-6757363 / terttu.konttinen@metsa.fi. 

Tuulivoimakaavoituspyyntö Hyypän 

naapuriin  

Megatuuli Oy on esittänyt Kauhajoen kaupungille 

tuulivoimapuiston kaavoittamista ns. Vöyrinkan-

kaan alueelle. Alue sijaitsee Hyypänjokilaakson 

itäpuolen selänteellä. Pyynnössä on esitetty alue-

rajaukseksi 8500ha. Kaupunki ja yhtiö neuvotte-

levat alueen tarkemmasta rajauksesta tavoittee-

na mm. minimoida ympäristövaikutuksia. 

Hyypänjoen luonnonmukaisen kun-

nostuksen toteutushanke sai rahoi-

tuspäätöksen 

ELY-keskus myönsi Hyypänjoen kunnostuksen 

toteutushankkeelle Leader-rahoitusta. Kokonais-
budjetti hankkeessa on 55 000€, josta talkootyön 

osuus n. 14 000€. Hanketta hallinnoi Hyypän ky-

läseura ry. 

Rakennusjärjestys uusiksi 

Kauhajoen kaupungin rakennusjärjestystä uusi-

taan. Hankkeesta on nähtävillä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma kaupungin Internet-sivuilla 

(www.kauhajoki.fi). Rakennusjärjestyksen uusimi-

sessa sisältönä on mm. kulttuuriympäristön huo-

mioiminen rakentamisessa. Tavoitteena on esitel-

lä luonnos marraskuussa 2013. Lisätietoja saa 
kaupungin rakennusvalvonnasta mm. Esa Alapiha 

(etunimi.sukunimi@ kauhajoki.fi) 

Hyypänmäen soranotto 

Rakennuslautakunta on myöntänyt Hyypänmäen 

soranottotoiminnalle 3 vuoden jatkoluvan. Ta-

voitteena on ollut täydentää lupaehtoja so-

ranajon lopettamisen ja soranoton maisemoinnin 

osalta. Asiasta tehtyä valitusta käsitellään hallin-

to-oikeudessa. 

 

Toivotan teille kaikille mukavaa kesää! 

Sihteeri: Marketta Nummijärvi 

marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi  

Neuvottelukunnan Internet-sivu: 

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


