
 

 

HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 20.12.2013 

Jouluinen tervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!  

Hyypän maisema on elänyt vuoden aikojen kier-

toa taas uuden puolivuotispätkän. Tärkeimmillä 

maisemanhoitajilla, maanviljelijöillä, oli ainakin 

sadonkorjuukelien puolesta hyvä vuosi. Loppu-

vuoden kuulumisten kohokohtia ovat uusi huo-

mionosoitus Hyypän kylälle, neuvottelukunnan 

maisemanhoitoexcursio, kansainvälisen maise-

makilpailun ratkeaminen sekä valtakunnallisen 

rakentamisseminaarin valmistelun aloittaminen.  

Neuvottelukunta tutustui maiseman 

hoitoon Hämeenkyrön ja Salon 

suunnilla 

Neuvottelukunta järjesti elokuussa tutustumis-

matkan edustaviin maisemanhoitokohteisiin. 

Kohteiden onnistumisesimerkit ovat kannustavia. 
Hämeenkyrön kansallismaisemassa oli tuotteis-

tettu taitavasti maisemakiertoajelu, jolla oli mo-

nipuolinen reitti, kesto, pituus, hinta, palvelut ja 

tutustumiskohteet sekä ennen kaikkea maisemat 

ja monipuolinen kerronta, joka tarjosi jokaiselle 

jotakin. Maiseman ohella matkailijalle tarjotaan 

tarinat historiasta, luonnosta, merkkihenkilöistä, 

julkkiksista ja kylän toiminnasta.  

Tarpianjoen kohteilla saimme nähdä vesistökun-

nostustoimenpiteitä, joissa oli onnistuneesti yh-

distetty tulvasuojelu ja vesistöjen luonnonmukai-

nen kunnostus. Viialan ja Urjalan kuntien alueella 

oli rakennettu pohjapatoja, perattu uomia, ennal-

listettu koskia ja samalla säästetty vanhoja, ar-

vokkaiksi todettuja betonirakenteita sekä luonto-

kohteita. Tulokset olivat merkittäviä niin tulva-

suojelun kuin virkistyksen ja luonnon monimuo-

toisuuden näkökulmasta, ja tulokset olivat yhä 
hyvin näkyvissä nyt n. 10 vuoden jälkeen viimei-

sistä toimenpiteistä. Maatilamajoituksemme Per-

niössä tarjosi sekin hyvän esimerkin maiseman 

hyödyntämisestä ja hoidosta ylämaankarjoineen.  

Kosken kartanossa maiseman, luonnon ja riistan-

hoito on keskeinen osa suurmaatilan toimintaa. 

Sadat hehtaarit avointa ja puoliavointa luonnon-

laidunta nautakarjoineen, monimuotoisina hoide-

tut metsänreunat, lukuisat lintuja houkuttelevat 

kosteikot, riistan ruokinta-alueet, bravuuripaikoil-
le raivatut näköalapaikat, hieno kartanomiljöö 

sekä vanhojen metsien suojelualueet osoittivat, 

että maisemanhoito voi olla maatalouden liike-

toiminnan kantavia ajatuksia tuotannon ohella.  

Someron Häntälässä kävelimme kyläseuran op-

paan johdolla upean laidunluontopolun Rekijoki-

laaksossa. Polku osoitti hyvin mm. kuinka vähillä 

rakenteilla voidaan saada upea, toimiva ja elä-

myksellinen luontopolku, jopa karjan seassa. 



 

 

Hyyppä äänestettiin parhaaksi 

Hyyppä on valittu kansalaisille avoimessa, Suu-

pohjan kehittämisyhdistys ry:n äänestyksessä 

Suupohjan vuoden parhaaksi kyläksi. Kunniakirja 

ojennettiin hyyppäläisille Kurikan Mietaan nuori-
soseuran talossa pidettävässä Kekrijuhlassa 

1.11.2013. Äänestykseen osallistui 1226 henkilöä. 

Äänestettyjä kyliä oli yhteensä 166, joista Hyyppä 

sai eniten ääniä. Perusteluja paremmuudelle oli 

mainittu mm. yhteistyö, luonto, kauneus, rauhal-

lisuus, mukavat ihmiset ja tila hengittää. 

Puolan maisemahanke voitti         

kansainvälisen kisan   

Kansainvälisen maisemahankekilpailun, johon 

Hyypän hankkeet osallistuivat tänä vuonna, voitti 

Puolan kilpailuun lähettämä hankekokonaisuus. 

Voittaneessa hankkeessa oli mukana 6 kuntaa, 

joiden alueella hoidettiin ekologisia arvoja laajoil-

la kosteikko- ja Natura 2000-alueilla Lounais-

Puolassa. Tuloksena oli mm. 500 ha laajuisen 

entisen armeijan tukikohdan kunnostaminen 

kosteikoksi, romaniyhteisöjen aktivoiminen ja 

hiililämmityksen vaihtaminen alueella biomassas-
ta saatavaan energiaan. Muita osallistuneita 

hankkeita kiiteltiin arvokkaasta työstä Euroopan 

maisemien vaalimisessa. Maisemakonventin joh-

taja, Maguelonne Déjeant-Pons, esittää lämpimät 

onnittelut Kauhajoen kaupungille, Hyypän kylä-

seuralle ja Metsäkeskukselle kansallisen kilpailun 

voittamisesta ja kiittää arvokkaasta työstä. Vuo-

den 2014 aikana järjestetään maisemakonventin 

kokous, jossa hankkeiden saavutuksia esitellään. 

Aikaisemmin järjestettyjen kilpailujen (2008 ja 
2010) tulokset ja osallistujahankkeiden tiivistel-

mät on julkaistu Internetissä: http://www. 

coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscap

e/Publications/LandscapeAwards_en.pdf . Myös 

tämänkertaisen kilpailun tulokset tullaan julkai-

semaan vastaavana tiivistelmänä. 

Rakentamisen ohjauksesta valta-

kunnallinen aloite 

Neuvottelukunnan pohdinta maankäytön ja ra-

kentamisen ohjauksen keinoista arvoalueilla on 

tuottanut aloitteen valtakunnallisen seminaarin 

järjestämisestä aiheen ympärille. Ympäristöminis-
teriö on esittänyt, että Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskus toimisi vastuutahona hankkeessa, jonka 

tavoitteena on rakentamisen ohjaukseen arvo-

alueilla porautuvan seminaarin valmistelu sekä 

informaatiopaketin laatiminen aiheesta.  

Arvoalueiden rajojen päivityksen 

päätöksenteko voi kestää vuosia 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 

päivitystyön raportti on valmistunut, löytyy Inter-

netistä: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ 

proagria_etelapohjanmaa/ajankohtaista/maisem 
ainventointi. Samalta Internet-sivulta löytyy myös 

maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden inven-

tointiraportti. Ehdotus päivityksestä on esitelty 

ministeriön työryhmälle. Virallinen kuuleminen 

järjestetään vasta n. vuonna 2015, kun kaikki 

Suomen vastaavat inventoinnit on tehty, ja työ-

ryhmä on varmistanut, että linjaukset ovat yhte-

neviä koko maassa.  

Kansallispuistojen kehittämishanke 

loppui; uusi alkuun 

Metsähallituksen hallinnoiman Lauhanvuoren, 

Kauhaneva-Pohjankankaan ja Hämeenkankaan 

yritystoiminnan kehittämishanke päättyi. Loppu-

seminaari järjestettiin Karviassa joulukuussa. 

Hankkeessa tuotettiin luontomatkailusuunnitel-
ma, jossa esitettyä toimenpiteitä aletaan toteut-

taa uudessa, vuoden kestävässä hankkeessa 

2014. Ensi vuonna Metsähallitus mm. tuottaa 

kosketusnäytöllisiä kartta- ja kuvaseinäkkeitä 

sisältöineen matkailun info-pisteisiin sekä virtuaa-

lioppaan, parantaa tienvarsi- ja maasto-opastusta 

sekä tutkii Geopark-kohteen perustamisen mah-

dollisuutta tälle alueelle. Projektipäällikkö on 

Terttu Konttinen  terttu.konttinen@metsa.fi. 

Rakennusjärjestyksestä luonnos 

Kauhajoen kaupungin rakennusjärjestystä uusi-
taan, ja luonnos on hyväksytty nähtäville panta-

vaksi rakennuslautakunnassa. Luonnos sekä 

hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

ovat nähtävillä kaupungin Internet-sivuilla 

www.kauhajoki.fi. Kirjallisia mielipiteitä voi toi-

mittaa 31.12.2013 asti. Rakennusjärjestyksen 

uusimisessa huomioidaan mm. kulttuuriympäris-

tön huomioiminen rakentamisessa.  

 

Toivotan teille kaikille hyvää joulua ja      

onnellista uutta vuotta! 

Sihteeri Marketta Nummijärvi 

marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi  

 

 

Neuvottelukunnan Internet-sivu: 

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


