HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 16.9.2015

Syksyinen tervehdys Hyypänjokilaakson neuvottelukunnasta!
Hyypän maisemia on hoidettu edelleen aktiivisesti kuluvan vuoden aikana. Tienvarsiopasteet on
nyt pystyssä, yrittäminen ja odottaminen siis
kannatti. Lupiineja on niitetty, lintutornia ja sen
parkkipaikkaa viimeistely ja kävelypolun laajennusta valmisteltu. Koululaisille laaditaan opetusmateriaalia kotiseutu- ja ympäristökasvatusteemasta. Ajankohtaiseksi on noussut myös varsin
suuren mittakaavan kysymyksiä: tuulivoima ja
tiestön linjakysymykset maakuntakaavoituksessa.

Lupiinia torjuttiin
Hyypänlaakson tienvarsille pesiytyneitä lupiinikasvustoja niitettiin kesällä erityistoimeksiannolla Tiehallinnolle. Tavanomaisten tienvarsiniittojen ajankohdaksi sovittiin aika ennen lupiinien siementämistä, ja niittoja laajennettiin lupiinin leviämiskohdissa normaalia niittoa laajemmalle alueelle. Lisäksi kotitalouksiin jaettiin tiedotuslehtinen lupiinien torjunnasta. Neuvottelukunta toivoo, että maanomistajat niittäisivät lupiinikasvustoja maillaan kesäisin ennen kasvin
siementämistä, ja jarruttaisivat tämän valloitushaluisen vieraslajin invaasiota toistaiseksi vielä
monilajisilla tienpenkereillä. Toinen niitto loppukesästä tehostaa torjuntaa.

Tuulivoimakaava nähtäville
Hyypän itäpuolelle sijoittuvilla selännekankailla
on tullut vireille tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen pääosin vaihemaakuntakaavassa osoitetulle tuulivoima-alueelle. Hanke tähtää yhdeksän
teholtaan 3,3MW:n voimalan rakentamisen mahdollistamiseen Suolakankaan - Pirttikankaan alueille molemmin puolin 400kV:n suurjännitelinjaa.
Tekninen lautakunta hyväksyi hankkeen ensimmäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelman
helmikuussa. Maisemavaikutusten tarkastelun
jälkeen kaava-aluetta muutettiin siten, että alueen rajaa siirrettiin n. kilometrin kauemmaksi
Hyypänjokilaaksosta. Muutoksen myötä kaavailluista voimaloista neljä siirtyi kokonaan toiseen
paikkaan, näistä kolme Pirttikankaalle suurjännitelinjan itäpuolelle huomattavasti kauemmaksi
Hyypästä. Hankkeesta koituu Hyypänlaakson
länsipuolelle kohtalaisia maisemavaikutuksia.
Itäpuolelle laaksoa voimalat eivät näy. Tekninen
lautakunta päätti 8.9. asettaa kaavaluonnoksen
julkisesti nähtäville 30 päiväksi. Luonnos tulee
nähtäville Kauhajoen kunnan nettisivuille 18.9.
http://www.kauhajoki.fi/fi/asuminen-jarakentaminen/kaavoitus/vireilla-olevatkaavat.link .

Hyypästä mallia muille
maisemanhoitoaluehankkeille
Kesän mittaan Hyypässä kävi omasta maisemanhoitoalueesta haaveilevia vieraita kahdelta suunnalta. Edustajat Satakunnan museosta, VarsinaisSuomen ELY-keskuksesta, eräistä varsinaissuomalaisista kunnista ja Turun yliopistosta kävivät tutustumassa Hyypän alueeseen alkukesästä. Vierailun ohessa kuultiin maisemanhoitoalueita kulttuurimaiseman hoidon välineenä käsittelevän
väitöskirjatutkimuksen Hyyppää koskevista alustavista tuloksista. Väitöskirjaa laatii Turun yliopiston jatko-opiskelija Matti Riihimäki.
Loppukesästä Hyypässä kierteli ja paikallisten
kokemuksia kuulosteli vierailuryhmä Kesälahden
Totkunniemestä, Pohjois-Karjalan Kiteen kunnasta. Totkunniemi on valtakunnallisesti arvokas
maisema-alue, ja kyläläiset ovat oma-aloitteisesti
saattaneet vauhtiin hankkeen luonnonsuojelulain
mukaisen maisema-alueen perustamiseksi. Hyypän maisema-aluehanke on kuulemma tarjonnut
mallia Totkunniemen toimijoille.

Lintutorni saanut hyvän vastaanoton
Panttikylään Ala-Pantin maille, näköalojen paraatipaikalle rakennettu lintutorni viimeisteltiin kuntoon vieraille kesäkuun alkuun mennessä, ja tornin viereen rakennettiin reilu pysäköimistasku.
Vieraskirjan mukaan kävijöitä on riittänyt useita
satoja, ja jos kävijämäärät pysyvät tasaisena, voi
vuoden loppuun mennessä tulla tuhat täyteen.

Tieopasteet pystyyn
Kauan odotetut Hyypänjokilaakson maisema-alue
-tienvarsiopasteet on pystytetty. Ne johdattavat
autoilijaa Hämes-Havusen ja Tapiolan edustalle
pystytetyille infopisteille. Tuuletuksen paikka!

Etelä-Pohjanmaan liitossa valmistellaan maakuntavaihekaavoja
Maakuntavaltuusto hyväksyi 11.5.2015 EteläPohjanmaan liiton valmisteleman tuulivoimavaihemaakuntakaavan. Kaavassa on osoitettu Vöyrinkankaan alueelle reilun 400 ha kokoinen tuulivoima-alue, joka mahdollistaa yli yhdeksän voimalan kokonaisuuden rakentamisen ao. alueelle.

Hyypän kävelyreittiä hyödynnetään
ympäristökasvatuksessa
Hyypänjokilaakson neuvottelukunnan toimesta
laaditaan kouluille ja ryhmille hyödynnettäväksi
opetusmateriaalipakettia kulttuurimaisemasta.
Materiaalin perustana on Korhoskylään sijoittuva
kävelyreitti, Töyhtöhyypän kierros, jonka varrelle
sijoitetaan maiseman tarkasteluun ohjaavia tehtäviä. Tehtäviä voidaan hyödyntää myös luokkaopetuksessa. Materiaalia laatii Lise-Lotte Flemming Etelä-Pohjanmaan ELY:stä.

Nyt liitossa valmistellaan kahta muuta vaihekaavaa. Vaihekaava II koskee kauppaa, liikennettä ja
keskustatoimintoja. Kantatie 44 on kaavassa
merkitty Hyypänlaakson länsipuolelle merkittävästi parannettavana tieyhteytenä. Kaavaluonnos
on nähtävillä liiton sivuilla http://www.epliitto.fi/
kaavakartta_2. Vaihemaakuntakaava III koskee
turvetuotantoa, suoluonnon suojelua ja kulttuurimaisemia. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaista maisemista on valmistunut päivitysinventointi, jossa esitettyjä rajausten muutoksia hyödynnettäneen vaihemaakuntakaavassa.
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