
 

 

 

HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 21.12.2014 

Jouluinen tervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!  

Vuoden lopussa on mukava tarkastella pitkäjän-
teisen työn tuloksia. Hyypänjoen luonnonmukai-
sen kunnostushankkeen työt ovat yhteenvedossa 
pääosassa. Kesän uutiskirjeessä esiteltiin jo lam-
pien ennallistukset. Loppuvuoden aikana on ura-
koitu joen pohjakynnys, latukunnostuksia, suistei-
ta lohikalojen kutua helpottamaan, lintutorni, 
puskien raivauksia, opastaulut, tienvarsiopastei-
den luvat ja ympäristön siistimistä. Kunnostusten 
ohella tärkeä tulos on myös Hyypänjokilaakson 
oma logo. Tämän vuoden tuloksista voisi kyläseu-
ra ja töihin osallistuneet jopa paukutella henkse-
leitään. Toivottavasti tulokset ilahduttavat monia 
ja niitä hyödynnetään jatkossa laajalti. 

Pohjapato, lintutorni, jokivarren rai-
vaukset, suisteet, ladut… 

Hyypän kyläseuran hallinnoima Hyypänjoen 
luonnonmukainen kunnostushanke päättyy vuo-
den vaihteessa. Usean vuoden uurastus palki-
taan, kun työt on nyt pääosin toteutettu ja tulok-
set ovat kaikkien nähtävillä. Kunnostustoimia on 
tehty monessa kohtaa pitkää laaksoa.  

Viljelymaiseman avoimuuden lisääminen puskia 
poistamalla on ollut maisemanhoidon toivelistalla 
kärjessä viimeaikaisissa hankkeissa. Hyypänjoen 
varrelta poistettiinkin tiheitä joenvarsikasvustoja 
useasta kohdasta kaivurin puomin päähän asen-
nettavalla ns. energiapuukouralla. Raivauksista 
näkyvimmät ovat Panttikylässä Pantintien varrel-
la. Kouralla poistettiin raivattavilta jaksoilta ko-

konaan pajukasvustot, mutta koivuja jätettiin 
epäsäännöllisesti yksittäispuina ja ryhminä. Rai-
vauksista kertyi hyödynnettävää kokemusta myös 
tulevaa maisemanhoitoa varten. 

Panttikylään Ala-Pantin maille, näköalojen paraa-
tipaikalle, rakennettiin talkoovoimin lintutorni. 
Tornin rakenteet suunnitteli ins. AMK Ville Yli-
Teevahainen. Tornia voi käyttää lintuharrastajien 
lisäksi myös kuka tahansa maisemien ja eläimis-
tön ihailuun. Lintutornin viereen voi pysäköidä 
Pantintien varteen rakennetulle parkkipaikalle. 

Hyypänjokeen, Hyypänmäen tuntumaan, raken-
nettiin kaivurityönä pieni pohjakynnys, joka nos-
taa yläpuolellaan alivedenkorkeutta muutaman 
kymmentä senttiä. Pohjakynnys on myös pieni 
soliseva koskipaikka, jonka kohdalla vahvistuvan 
veden virtauksen toivotaan ehkäisevän vesikasvi-
en invaasiota jokiuomassa. 

Hyypänmajan ympäristöä siistittiin, ja majalta 
alkavien latujen pohjia kunnostettiin. Puskien 
raivauksista osa kohdistui latureittien varrelle 
niiden rakentamista helpottamaan. Hyypän maja 
toimi talkoopäivinä myös oivana huoltopisteenä 
kökkäväelle. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin 
aloitteesta ja järjestämänä rakennettiin Talas-
luomaan kuusentaimien rungoista suisteita sato-
jen metrien matkalle. Suisteiden tarkoitus on 
helpottaa lohikalojen kutua purouomassa. Toivo-
taan, että sorassa odottaa kevättä jo kalan alku 
jos toinenkin. 

Kuva: Mirja Koivisto / Tarinakuva 



 

 

Kauan odotetut opastaulut, palvelu-
kartta ja tienvarsiopasteet 

Hyypänjoen kunnostushankkeen osana kyläseura 
teetti Hyypänjokilaakson maisema-alueelle myös 
opastaulut. Tauluista toinen pystytetään laakson 
pohjoispäähän Hämes-Havusen pihalla sijaitsevan 
Kauhajoki-opastaulun viereen, ja toinen Kauha-
järvelle Tapiolan seuraintalon pihan reunaan. 
Opastaulut tarjoavat matkailijoille yleiskuvan 
Hyypänlaaksosta ja maisema-alueen arvoista. 
Karttaan on merkitty alueita, joilta avautuu vai-
kuttavia näkymiä, kanjoneita, luontoarvo-alueita, 
kyläympäristöä sekä kiintopisteinä Hämes-
Havunen, Töyhtöhyypänkierros –kävelyreitin 
alkupiste, lintutorni, Kauhajärven kirkko sekä 
Tapiola. Kartalla on myös nimettyinä päätiet. 
Opastaulujen ohella teetettiin myös mukaan re-
päistävä, A4-kokoinen kartta, johon merkittiin 
alueen palvelut. Karttavihko on tarjolla matkaili-
joille opastaulujen viereen asennettavissa, lä-
pinäkyvissä postilaatikoissa. Ensi vuoden aikana 
pystytetään kantatie 44:n varrelle Rahikkatielle 
sekä Tapiolan eteläpuolelle myös kauan odotetut 
Hyypänjokilaakso-tienvarsiopasteet. Hyyppä -
nimellä tienvarsiopastus ei onnistunut Tiehallin-
non opastuskriteereistä johtuen. Sen sijaan opas-
tepisteiden järjestämisen ansiosta Hyypänjoki-
laakson maisemanhoitoalue saa viittansa. 

Ensi kesänä torjutaan lupiinia 

Kesän uutiskirjeessä tuotiin esiin Hyypänlaakson 
tienvarsille pesiytyneet lupiinikasvustot. Neuvot-
telukunta kirjasi ensi vuoden toimintasuunnitel-
maansa myös lupiinien torjunnan yhteistyössä 
tärkeiden tahojen eli maanomistajien, Tiehallin-
non ja ELY-keskuksen vieraslajitorjuntahankkeen 
kanssa. Neuvottelukunta toivoo, että ensi kesänä 
maanomistajat niittäisivät lupiinikasvustoja mail-
laan ennen kasvin siementämistä. 

EU:n toimintakausi vaihtuu  

EU-rahoitteiset hankkeet päättyvät vuodenvaih-
teessa tämän toimintakauden osalta. Uusi toimin-
takausi alkaa vuoden 2015 alusta ja päättyy 
vuonna 2020. Rahoitusta voi alkaa hakea uusille 
hankkeille, kun kriteeristö vahvistetaan EU:ssa 
ensi vuoden mittaan. Myös mm. Lauhanvuoren-
Hämeenkankaan luontomatkailualueen asiakas-
palveluverkoston kehittämishanke loppuu. Met-
sähallitus tuotti hankkeessa mm. kosketusnäytöl-
lisiä kartta- ja kuvaseinäkkeitä, virtuaalioppaan 
sekä tienvarsi- ja maasto-opasteita. 

 

Hyypänjokilaakso sai oman logon 

Hyypänjokilaaksolla on nyt uusi logo. Neuvottelu-
kunta valitsi mainostoimisto Aadan laatimista 
vaihtoehdoista mielestään sopivimman, ja ohjasi 
logon työstämistä valmiiksi. Logosta tehtiin kolme 
versiota: värillinen sekä kaksi musta-valkoista. 
Kaikki Hyypässä toimivat yhteisöt ja yritykset 
voivat anoa neuvottelukunnan sihteeristöltä lu-
paa logon käyttöön. Tarkempia tietoja logon käy-
töstä saa sihteeriltä, yhteystiedot kirjeen lopussa. 

   

 

 

 

Oikein hyvää joulunaikaa sekä  
menestyksekästä uutta vuotta 2015! 

Sihteeri: Marketta Nummijärvi 
marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi  

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