HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 3.7.2014

Kesätervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!
Kuluneen kauden ykkösasia on ollut Hyypänjoen
luonnonmukaisen kunnostushankkeen töiden
loppuun saattaminen. Maisemahankekilpailukin
kummittelee vielä. Vanhoja hankkeita viedään
eteenpäin ja yksi uusi on saatettu vireille Hyypän
naapurissa Koskenkylässä.

Hyyppä kävi Puolassa
Hyypän kyläseuran, kaupungin ja metsäkeskuksen
maisemahankkeet voittivat Suomen maisemahanke -kilpailun jo pari vuotta sitten, mutta loppuhuipennus kilpailusta koettiin kesäkuussa 10.12.6.2014 Puolan Wroclawissa. Euroopan neuvosto järjesti tuolloin seminaarin Euroopan maisemayleissopimuksen toimeenpanosta, teemana
kansalliset maisemakilpailut voittaneiden hankkeiden esittely ja palkitseminen. Samalla tutustuttiin parhaana palkitun Puolan hankkeen,
Szprotawa -jokilaakson maisemanhoitoon paikan päällä. Foorumissa esiteltiin 18 maan hankkeet.
Hyypän hankkeita oli esittelemässä
Hannu Linkola ympäristöministeriöstä sekä Marketta Nummijärvi
Kauhajoelta. Erityisesti neuvottelukunnan ja maisemanhoitokunnan perustaminen kiinnostivat
kansainvälistä kuulijakuntaa.

Lampia ennallistettiin, padot odottavat vuoroaan
Hyypänjoen luonnonmukainen kunnostus saatiin
vauhtiin kevättalvella. Hankkeen kohteista joen
vanhojen lampipaikkojen kunnostukset toteutettiin ensimmäiseksi. Kaivuri nosteli lammet täyttänyttä pohjasedimenttiä kuivalle maalle kuudessa
kohteessa, ja viimeisteli luiskia siisteiksi. Maanomistajat ovat raivanneet kohteiden yhteydestä
pajukoita ja kuskanneet sedimenttejä läjitysalueille tulvan ulottumattomiin. Tähtäimessä on
vielä toteuttaa hankkeen loput työt, mm. pohjapatojen rakentaminen ja puskakohteiden raivaustyöt loppuvuoden aikana. Lintutornin ja sivuuomien kunnostussorastusten toteutuminen
edellyttävät vielä asialle suopeiden maanomistajien löytymistä.

Metsäkeskus korjaa valtaojaa
Suomen metsäkeskus/Julkiset palvelut/Etelä- ja
Keski-Pohjanmaan alueyksikkö on äskettäin tarkastanut Kauhajärven itärannan suojelurakenteet
ja todennut ne hyviksi. Lisäksi metsäkeskus korjaa
erosioitunutta valtaojaa luonnonhoitohankkeena.
Metsäkeskus etsii myös METSO-sopimuksista
kiinnostuneita
maanomistajia.
http://
www.metsonpolku.fi/fi/METSO/index.php

Lupiinit valtaavat alaa
Hyypänjokilaaksoonkin on pesiytynyt uhkaavalla
tavalla tienpientareita ja niittyjä valtaavia lupiinikasvustoja. Lupiini on sinänsä komea vieraslaji, joka valloittaa vähitellen kasvualaa aurinkoisilta paikoilta. Kukinnan aikana kasvustot näyttävät upeilta, mutta komeuden kääntöpuoli on
hyvä syy vastatoimiin: tienvieret ja niityt muuttuvat yksilajisiksi, hetken kukkiviksi monokulttuureiksi, joista eivät mehiläisetkään piittaa. Lupiinittomat tienvarret ovat ”Suomen suurin niitty”,
jossa kukkivat monilajisesti perinteisemmät niittykasvit kuten päivänkakkara, harakan- ja kissankello, apilat, paimenmatara, keltanot ja hiirenvirna.
Tiehallinto on niittänyt Hyypän maanteistä osan
jo ennen juhannusta ja loppuja niitetään heinäkuun alussa. Tienvarsien kasvustojen murskaus ei
ulotu kuitenkaan kaatamaan kaikkia kasvustoja
varsinkaan tiealueen ulkopuolella. Kukkaloiston,
hyönteisten ja lintujen monilajisuuden säilyttämiseksi neuvottelukunta kutsuukin kaikki Hyypässä asuvat henkilöt ja siellä toimivat yhteisöt
lupiinien leviämisen hillitsemistalkoisiin. Kasvustot tulisi niittää juuri näihin aikoihin, sillä siemenet alkavat kypsyä.

Agrologioppilaat Hyypän laitumilla
Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ilmajoen yksikön
toisen vuosikurssin agrologioppilaat vierailivat
tänäkin vuonna tekniikka- ja kasvinviljelypäivänään Hyypän perinnebiotoopeilla. Samalla ryhmä
tutustui maatalousmaiseman hoitoon ja HämesHavusen talonpoikaistaloon. Perinnebiotooppeja
eli Rotola-Pukkilan ylämaankarjan metsä- ja kanjonilaitumia kierrettiin Johanna Rotola-Pukkilan
asiantuntevassa opastuksessa. Ehkäpä perinteeksi muodostuva tutustumiskäynti on hyvä alku
Hyypän alueen hyödyntämisessä maatalouteen,
kulttuuriympäristön arvoihin ja ympäristötietoisuuteen liittyvässä koulutuksessa.

Koskenkylän padon muutostöitä aletaan suunnitella
Koskenkylän vanha pato pääsi kohteeksi ProAgria
Etelä-Pohjanmaan hallinnoimaan ns. Vyyhtiympäristön
suunnitteluhankekokonaisuuteen.
Hankkeessa laaditaan suunnitelma, joka mahdollistaa padon muuttamisen kalankulkukelpoiseksi
ja samalla paremmin maisemaan sopivaksi.
Suunnittelijana on DI Jami Aho Oy. Vesistövaikutukset voivat ulottua maisema-alueelle Rahikkakylään
asti.
Vyyhti-hankkeesta
lisää:
http://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhtihanke/

Metsähallituksen
LauhanvuorenHämeenkankaan hanke jatkuu
Lauhanvuoren-Hämeenkankaan luontomatkailualueen asiakaspalveluverkoston kehittämishanke
jatkuu vielä puoli vuotta. Metsähallitus mm. tuottaa kosketusnäytöllisiä kartta- ja kuvaseinäkkeitä
sisältöineen matkailun info-pisteisiin sekä virtuaalioppaan, parantaa tienvarsi- ja maasto-opastusta
sekä tutkii Geopark-kohteen perustamisen mahdollisuutta tälle alueelle. Hyyppään hanke ulottuu
lähinnä Katikan kanjoneiden osalta, sillä kohde
tullee nousemaan paremmin esiin metsähallituksen luontomatkailumarkkinoinnissa ja opasteet
kohenevat. Projektipäällikkö on Terttu Konttinen
p. 040-6757363 / terttu.konttinen@metsa.fi.

Logoa suunnitellaan
Neuvottelukunta on päättänyt teettää Hyypänjokilaaksolle logon. Tekijäksi on valittu Seinäjoella
toimiva mainostoimisto Aada. Neuvottelukunta
päätti kokouksessaan, että logo olisi Hyypänlaakson toimijoille yhteinen, ja sitä voisi käyttää harkitusti muutkin kuin neuvottelukunta. Logon on
tarkoitus sopia käytettäväksi tarvittaessa mm.
valtakunnallisissa markkinointiverkostoissa, esim.
Luontoon.fi –sivuilla. Neuvottelukunta valitsee
luonnoksista sopivimman työstettäväksi logoksi
loppuvuoden kokouksessaan.

Laitumia lisää
Rotola-Pukkilan ylämaankarjaa tultaneen näkemään lähivuosina entistä enemmän Hyypän maisemassa, sillä merkittävät peltoalueet Korhoskylässä ovat äskettäin siirtyneet Rotola-Pukkiloiden
hallintaan. Bravuuripaikoille tulee ylämaankarjaa
laiduntamaan ja pitämään jokivartta avoimena.
Rotola-Pukkiloilla on ollut avoimet ovat Highland
Clubin teemapäivänä 7.6.

Toivotan teille kaikille mukavaa kesää!
Sihteeri: Marketta Nummijärvi
marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi
Neuvottelukunnan Internet-sivu:
http://www.kauhajoki.fi/site?node_id=1013

