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Johdanto

Tämän selvityksen tavoitteena on saada perustetuksi Kauhajoen Hyyppään Etelä-Pohjanmaan ensim-
mäinen luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue. Selvityksen tarkoituksena on myös toimia alueen 
käyttö- ja hoitosuunnitelmana. Selvitystyön lähtökohtana on ollut vapaaehtoisuuteen perustuva kult-
tuurimaiseman hoito.

Hyypänjokilaakso on vahvistettu ainoana kauhajokelaisena kohteena valtakunnallisesti arvokkaaksi 
maisema-alueeksi valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995. Valtakunnallisesti arvokkaan alu-
een arvojen säilyttämiseksi on koettu tärkeäksi sopia paikallisesti alueen tärkeimmistä arvoista ja niiden 
vaalimistavoista sekä vahvistaa maisema-alueen asema. Tähän tähtäävä hanke koettiin tarpeelliseksi 
sekä kunnan että Hyypän kylien toimijoiden taholta.

Hyypän kyläseura päätti kokouksessaan 27.11.2005 ryhtyä toimenpiteisiin selvitystyön käynnistä-
miseksi luonnonsuojelulain 32 §:n mukaisen maisema-alueen eli maisemanhoitoalueen perustamiseksi 
Hyypänjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Selvityshankkeen rahoitus varmis-
tui kevätkesällä 2006, ja varsinaisesti hanke lähti käyntiin elokuussa 2006. Hankkeen ovat rahoittaneet 
ympäristöministeriö ja Kauhajoen kaupunki.

Selvitystyössä on määritelty kohdealueen maiseman erityispiirteet ja laadittu suunnitelma niiden 
vaalimiseksi. Hoitosuunnitelman sisällön muotoilu on ollut pioneerityötä, sillä Hyypänjokilaakson 
maisemanhoitoalueen perustamispäätös olisi järjestyksessä vasta toinen laatuaan – ensimmäinen, Tam-
misaaren Skärlandetin maisemanhoitoalue perustettiin tämän selvitystyön aikana. Suunnittelutyössä 
on panostettu hoitosuositusten lisäksi maisemanhoidon toteutuskeinojen kehittelyyn, jotta maiseman-
hoidon tavoitteiden toteuttaminen olisi kyläläisten ja muiden alueen toimijoiden kannalta mielekästä, 
hyödyllistä ja houkuttelevaa. 

Prosessi on toteutettu alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä osallisryhmien kanssa. Kyläläisten ja muiden 
intressiryhmien odotukset ovatkin pitkälti ohjanneet käyttö- ja hoitosuunnitelman sisällön muodostu-
mista. Suunnittelutyön alussa odotuksia tiedusteltiin muun muassa kohderyhmille lähetettyjen kyselyjen 
avulla. Sisältöä on lisäksi ohjattu toivottuun suuntaan kyläläisistä muodostetun työryhmän, hankkeen 
ohjausryhmän, kyläiltojen ja lausuntokierrosten avulla. Tärkeimmäksi periaatteeksi osallisyhteistyössä 
nousi vapaaehtoisuus maisemanhoitotyön ja suunnittelun lähtökohtana.

Maisemanhoidon suunnitelmien toteuttaminen on haastavaa monimutkaisessa etujen, rasitteiden ja 
intressien verkostossa. Näkyvät muutokset parempaan ovat hankkeen osallisilla, erityisesti kyläläisillä 
tärkeä hoitomotivaation ylläpitäjä. Toiveet hoidon toteutuksen vauhdittamisesta ovatkin asettaneet uu-
denlaisia odotuksia tätä hanketta kohtaan. Tilanne tälle selvitykselle on ollut otollinen, sillä aikaisempien 
hankkeiden pohjatyö on selkeyttänyt maisemanhoidon tarpeita ja mahdollisuuksia.

Maatalouspolitiikan muutokset vaikuttavat voimakkaasti maaseudun kulttuurimaisemiemme kehi-
tykseen. Suomalainen maaseutu on kokenut suuria rakennemuutoksia historiansa aikana, ja tulevaisuus-
kin tuonee tullessaan muutoksia. Ympäristöarvojen hoito on nykyaikaa myös maataloudessa, ja se voi 
olla lähitulevaisuudessa entistä suuremman huomion kohteena, kun maatalouden tukien suuntaaminen 
on siirtymässä entistä enemmän tuotannon tukemisesta ympäristöarvojen vaalimiseen. Hyypänjokilaak-
son maisemanhoitoalue on erinomainen alue maatalouden ympäristöarvojen erityishoitokohteena myös 
tulevaisuuden maatalouspolitiikan oletettavia suuntauksia ajatellen. Tämän suunnitelman tavoitteiden 
toteutuessa kylä on tulevaisuudessakin myös viihtyisä asua ja kaunis katsella. 
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1.1

Perustamisen valmistelu

Maisemanhoitoalueen perustamishankkeen käyn-
nistämiseksi ja valmistelemiseksi perustettiin syk-
syllä 2005 yhteistyöryhmä, johon kuului edustajia 
kohdealueen kylistä, Hyypän yhdistyksistä, ky-
läasiamies sekä kunnan edustaja. Työryhmä näki 
alueen kattavimmaksi toimijaksi Hyypän kyläseu-
ra ry:n, josta tuli perustamishankkeen päävastuu-
taho. 

Kauhajoen kaupunki on yhdessä kyläseuran 
kanssa vastannut hankkeen toimeenpanosta. 
Suunnittelutyö on tehty kaupungin ympäristötoi-
men alaisuudessa tehtävään valitun projektityön-
tekijän toimesta. Kaupunki vastasi projektityönte-
kijän palkkaamisesta, työpisteen järjestämisestä, 
aineistojen hankinnasta ja hankkeen teknisestä yl-
läpidosta.

Alueelle on tehty aiemmin useita inventointeja 
ja maisemanhoitosuunnitelmia, joiden teettäjänä 
on Kauhajoen kaupunki ja kyläyhdistykset. Muun 
muassa alueen luontoarvot, vanha rakennuskanta, 
pohjavesialueet ja lähteet on selvitetty perusteel-
lisissa inventoinneissa vuosina 1995-2006. Länsi-
Suomen ympäristökeskus on selvittänyt suojavyö-
hyketarpeita, ja Hyypän kyläseura ry on tutkinut 
Hyypän historiaa. Inventointeja on hyödynnetty 
tämän työn taustana. 

Aikaisemmat maisemanhoidon suunnitelmat 
ovat olleet tälle selvitystyölle hyödyllinen lähtö-
kohta. Noiden suunnitelmien ehdotukset ovat kui-
tenkin jääneet enimmäkseen toteutumatta, minkä 
vuoksi tässä työssä on tavallista painokkaammin 

pohdittu keinoja, joilla saadaan ehdotukset toteu-
tumaan käytännössä. 

1.2 
Osallisuus ja yhteistyö

Suunnittelua  ohjasi em. yhteistyöryhmän lisäksi 
viranomaisista ja kylän edustajista muodostettu 
ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi hyyp-
päläinen maanviljelijä ja ympäristölautakunnan 
puheenjohtaja Asko Ojala. Sihteerinä toimi Mar-
ketta Nummijärvi. Ohjausryhmä kokoontui seit-
semän kertaa. 

Perustamishankkeen valmistelua varten perus-
tetusta yhteistyöryhmästä muotoutui kylän oma 
maisematyöryhmä, joka valvoi ja ohjasi suunnitte-
lutyötä kyläläisten näkökulmasta. Työryhmän jä-
senet toimivat lisäksi yhteyshenkilöinä maiseman-
hoidon kokeiluissa. Maisematyötyhmän panos oli 
merkittävä suunnitelman sisällön ohjauksessa, 
maisemanhoitotöiden toteutuksessa sekä maise-
manhoidon toteutuskeinojen suunnittelussa. Työ-
ryhmä kokoontui kymmenen kertaa.

Suunnittelussa on noudatettu ohjausryhmän 
hyväksymää osallistumis- ja tiedotussuunnitel-
maa. Hanke on toteutettu alusta alkaen siten, että 
intressiryhmillä on ollut työssä keskeinen rooli. 
Toimintamuotoina ovat olleet tiedotus ja kirjalliset 
kyselyt, kyläkokoukset, neuvottelut, haastattelut, 
talkoot sekä yhteistyöryhmät. Hanke on toteutettu 

1 Maisemanhoito-alueen perustaminen
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mahdollisimman avoimena asukkaille, maanomis-
tajille sekä alueen kehittämisestä kiinnostuneille. 
Hanke on saanut runsaasti julkisuutta paikallisissa 
medioissa. Tietoa on jaettu paikallisten yhdistysten 
kautta, useilla asukas- ja maanomistajatiedotteil-
la sekä kutsumalla yhdistyksien aktiivihenkilöitä 
toimintaan. Lisäksi hakkeesta on tiedotettu omalla 
internet-sivustolla.

Suunnittelun ohella yhteistyötä on tehty niin 
viranomaisten, oppilaitosten, yhdistysten kuin 
yksityistenkin kanssa muun muassa maiseman-
hoidon kokeilukohteiden toteutuksessa. Kokeilut 

Kyläläisten asettamat tavoitteet 
maisemanhoitoalueelle:

Käytännössä tämä tarkoittaa:

Auttaa ylläpitämään paikallista elämäntapaa 
ja maisemaa

- Ei hankaloita vaan tukee maatalouselinkeinojen säily-
mistä

Edistää maisemanhoitoa ja maisemanhoidon 
tukien käyttöä

- Auttaa ehkäisemään maiseman umpeutumista ja köyh-
tymistä

Ehkäisee ei-toivottuja ympäristönmuutoksia - Ehkäisee maisemaa pilaavia hankkeita ja esim. ra-
kennetun ympäristön vähittäistä muutosta huonoon 
suuntaan 

Tukee myönteistä kehitystä - Auttaa esimerkiksi kohentamaan Hyypänjoen kuntoa 
ja parantamaan itäpuolen tieyhteyksiä

Tukee alueen elinvoimaisuutta - Auttaa lisäämään virkistyskäytön ja matkailun mah-
dollisuuksia, sallii rakentamisen jatkossakin sovittujen 
sääntöjen mukaan

Ei aiheuta kohtuutonta haittaa tai kohtuut-
tomia kuormittavia uusia velvoitteita maan-
omistajille

- Hoidettu maisema säilyttää arvonsa maanomistajille

Avoin prosessi ja tehokas tiedotus nyt ja 
tulevaisuudessa

- Kyläläiset avainasemassa hoitosuunnittelun ja mahdol-
listen tulevaisuuden hankkeiden sisältöjen muotoilussa 

Tuo Hyypän maisemakohteena esiin ja ko-
hottaa sen arvoa

- Hyyppä opitaan tuntemaan koko Suomessa houkutte-
levana vierailukohteena

Viranomaisten tavoitteita: Käytännössä tämä tarkoittaa:

Maanomistajien vapaaehtoinen mukanaolo 
on tärkeää 

- Ei pakkokeinoja tai ehdottomia määräyksiä ilman kon-
sensusta

Maisemanhoitoalueen perustamisen tavoit-
teet, uhat, hyödyt, merkittävät asiat tulee 
selvittää perusteellisesti kyläläisten kanssa

- Tiivis yhteistyö kyläläisten kanssa sekä perusteellinen 
tiedotus ja tiedonvaihto

Viranomaisten käytössä oleva tieto lisääntyy - Asianmukaiset selvitykset, yhteenvedot ja havainnol-
listaminen

Jatkosuunnittelun tarpeiden tarkentuminen, 
esim. rakentamisen ohjaus ja metsäluonnon 
hoito

- Metsä- ja vesiluonnon ja muun ympäristön huomioimi-
nen maisemanhoidossa

Taulukko 1. 
Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueelle asetettuja tavoitteita:

Kuva 1. Hankkeen tiedotusillat keräsivät yhteensä 
parisen sataa osallistujaa. Illoissa käytiin rakenta-
vaa keskustelua hankkeen vaikutuksista. Esitettyjä 
ideoita, toiveita ja muutosehdotuksia otettiin huo-
mioon suunnitelman jatkotyöstämisessä.
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järjestettiin, suunniteltiin ja osin myös toteutettiin 
yhteistyössä maisemahankkeen kanssa. Toteu-
tuskohteissa yhteistyökumppaneina ovat olleet 
paikalliset kyläyhdistykset, yksityiset maanomis-
tajat ja urakoitsijat, Etelä-Pohjanmaan luonnon-
suojelupiiri sekä kansainvälinen työleiri. Tärkeä 
yhteistyötaho on ollut myös Etelä-Pohjanmaan 
metsäkeskus, jonka metsäluonnonhoidon hanke 
saatettiin käyntiin maisemanhoitoalueen perusta-
mishankkeen aikana yhteistyössä. Myös oppilai-
tosten ja ProAgria Etelä-Pohjanmaan kanssa tehtiin 
antoisaa yhteistyötä muun muassa teemallisten tie-
dotusiltojen toteutuksessa.

1.3

Perustamisen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on perustaa Hyypänjoki-
laakson maisemanhoitoalue luonnonsuojelulain 
mukaisena maisema-alueena. Luonnonsuojelulain 
mukaan maisema-alueen perustamisen tarkoituk-
sena on edistää ”luonnon- tai kulttuurimaiseman 
kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai 
siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyt-
tämistä ja hoitamista” (LSL 1096/1996, 32 §). Hyy-
pässä tavoitteena on säilyttää maiseman kaune-
us ja alueelle ominaiset erityispiirteet sekä tukea 
elinkeinojen ja hyvän elämän edellytyksiä alueen 
kylissä. Perustamista valmistelevassa suunnitte-
lutyössä tavoitteena on ollut määritellä Hyypän 
maiseman erityispiirteet ja laatia suunnitelma nii-
den vaalimiseksi. 

Perustamishankkeelle määriteltiin yksityiskoh-
taiset tavoitteet yhdessä kyläläisten ja ohjausryh-
män kanssa (taulukko 1). Kyläläisten odotuksia on 
kerätty kyselyjen, kyläiltojen ja työryhmätyösken-

telyn avulla. Ohjausryhmän näkemykset on kar-
toitettu kokouksissa.

1.4

Maisemanhoitoalueesta 
päättäminen

Valtakunnallisesti arvokkailla alueilla luonnonsuo-
jelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta 
päättää ympäristöministeriö. Edellytyksenä perus-
tamiselle on, että valmistelu on tehty yhteistyös-
sä alueella asuvien ihmisten ja muiden tärkeiden 
intressiryhmien, kuten paikallisten ja alueellisten 
ympäristöviranomaisten kanssa. On tärkeää, että 
hankkeella on asukkaiden kannatus. Perustaminen 
tapahtuu perustamispäätöksellä, johon voidaan 
sisällyttää maisema-aluetta koskevia määräyksiä. 
Yksityiskohtaisemmat ohjeet maiseman piirteiden 
säilyttämiseksi esitetään käyttö- ja hoitosuunnitel-
massa.

Maisema-aluepäätöksen hakijana on Hyypän 
kyläseura, joka lähettää hakemuksen ympäristö-
ministeriölle. Hakemukseen voi liittää kaupungin 
kannanoton. Kaupungin lausuntoa pyydetään 
myös lausuntovaiheessa.

Kun kyläseura on tehnyt maisemanhoitoalueen 
perustamisesta ehdotuksen, pyytää ympäristömi-
nisteriö käyttö- ja hoitosuunnitelmasta lausunnot 
eri viranomaistahoilta (asianomaiset valtion viran-
omaiset ja laitokset, maakunnan liitto, luonnon- ja 
ympäristönsuojelujärjestöt, maanomistajien etua 
ajavat järjestöt ja yhteisöt) sekä kunnalta ennen 
päätöstä. Suunnitelma on myös yleisön nähtävil-
lä ja kommentoitavissa. Maanomistajia kuullaan 
hakuvaiheessa. Myönteisen päätöksen saamisessa 
keskeistä on, että perustamistyö etenee suotuisasti 
paikallisella tasolla.

Kuva 2. Kaavio maisemanhoitoalueen perustamisprosessista

Kyläseura

Päätös maisemanhoi-
toalueen perustami-
sen hakemisesta

Hakemus laaditaan, 
pohjana yhteistyössä 
laadittu käyttö- ja 
hoitosuunnitelma

Viranomaislausunnot
Hakemuksen käsittely

Päätös maisemanhoitoalu-
een perustamisesta

Maanomistajien kuuleminen

Kauhajoen kaupunki Ympäristöministeriö
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2.1 
Kohdealueen sijainti 
ja perustiedot

Hyypänjokilaakso eli lyhyesti Hyyppä sijaitsee 
Kauhajoen kunnan eteläosassa, Etelä-Pohjanmaan 
maakunnan eteläkärjessä. Kauhajoen keskustasta 
suunnittelualueen pohjoiskärkeen on 6 km, ja Kau-
hajärvelle alueen eteläkärkeen 28 km.

Suunnittelualue on muodoltaan pitkänomainen 
– pituutta alueella on noin 20 km ja leveyttä noin 
2 km. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 40km2, 

2 Hyypänjokilaakson maisema

josta viljelyksessä on noin 26 km2. Asukkaita alu-
eella asuu 815, talouksia on 460. Maanomistajia on 
889, joista Hyypän ulkopuolella asuu noin puo-
let.

Maatalous on keskeisin elinkeino. Karjatiloja 
alueella on 21 ja viljatiloja viitisenkymmentä. Osa 
peltoalueiden omistajista ei viljele maita itse, vaan 
vuokraa maitaan muille viljeltäväksi. Suuri osa 
asukkaista saa elantonsa muusta kuin maanvilje-
lystä, ja keskustassa työssäkäynti on yleistä.
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Maankäyttö: Km2

Koko pinta-ala 39,5

Viljelyksessä laidunta 26

Metsää 11

Rakennukset ja pihat 2,2

Vesialuetta 0,3

Maatalous: Kpl

Karjatiloja 21

Viljatiloja n. 50

lypsävät naudat 918

naudat - lihakarja 20

lampaat 250

siat 3250

hevosia <100

Väestö 2008: Lkm

Kotitalouksia 460

Asukkaita 815

0-6 vuotiaita 37

7-20 vuotiaita 152

21-60 vuotiaita 425

61-80 vuotiaita 157

yli 80 vuotiaita 44

Kartta 1. Hyypän sijainti ja kylät.
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Laajalla suunnittelualueella on parisenkymmentä 
kylää (ks. kartta 1). Hyypän vaikuttavat maise-
mat avautuvat parhaiten laakson itäpuolella kul-
kevalta seututieltä välillä Havuskylä-Panttikylä 
(ks. kartta 2, katkoviivalla rajatut kohdat), länsi-
puolen kantatieltä Könnönkylässä, Juonikylässä, 
Heikkurinkylässä ja Kauhajärvellä sekä laakson 
itä- ja länsipuolen yhdistäviltä kyläteiltä. Kaunista 
vanhoihin rakennuksiin perustuvaa rakennettua 
kyläympäristöä on eniten alueen pohjoisosassa 
kyläteiden varsilla, ja jaksoittain myös eteläosassa 
(violetit alueet kartassa 2). Inventoidut luontoarvot 
keskittyvät kanjonimaisiin purouomiin sekä laak-
son pohjalle Hyypänjoen varteen (keltaiset alueet 
kartassa 2). Kanjonimaisia purouomia on laakson 
rinteillä kymmeniä (vihreät alueet kartassa 2). Niis-
tä suuri osa on puuston peitossa.

Kartta 2. Pelkistys Hyypän vanhoihin rakennuksiin perustu-
van rakennetun miljöön, luontoarvojen ja parhaiden teiltä 
avautuvien avoimien näkymien sijainnista.
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2.2 
Kulttuurimaiseman kehitys

Jääkauden jäljet ja esihistoria1

Hyypänjokilaakso muovautui jääkausien tulokse-
na kallion murroskohtaan, kun mannerjää kulutti 
murrosta kourumaiseksi laaksoksi. Jäätikön sula-
misvedet keräsivät hienoa, lajittunutta maa-ainesta 
paksuiksi kerroksiksi laakson pohjalle ja rinteille. 
Harjumuodostumia on laaksossa kahden viimei-
simmän jääkauden sulamisvaiheen jäljiltä; iältään 
ne ovat noin 10 000 ja 50 000 vuotta.2 Jääkauden 
jälkeen 8500 vuotta sitten Hyypänjokilaakso oli 
pitkään Itämeren kapea lahti.3

Jokilaaksosta on löydetty kahdeksan kivikautista 
asuinpaikkaa, jotka ajoittuvat yli kahdeksan vuo-
situhannen taakse, ajalle 6500 eKr (kartta 3, punai-
set pallot). Löytöpaikat sijoittuvat noin 110 metrin 
korkeudelle, Itämeren silloisen lahden rannan tun-
tumaan, nykyisten hiekkaperäisten rinnepeltojen 
töyräille. Kauhajärven löytöpaikka on korkeam-
malla, korkeustasolla 145-150 mpy (meren pinnan 
yläpuolella). Löydetyt esineet ovat kivikirveitä ja 
-talttoja, kivisen nuijan aihelmia, kvartsin kappa-
leita, reikäkiviä, keihäänkärkiä ja varsireiällinen 
hakku. Löytöjen perusteella Hyypän kivikautinen 
asutus kuului vanhimpaan esikeraamiseen Suo-
musjärven kulttuuriin.

Kivikautisen kansan kadottua rannan vetäydyt-
tyä kesti vuosituhansia ennen kuin alueelle tuli 
uutta asutusta. Pronssi- ja rautakaudella Kauhajo-
ella ei ollut pysyvää asutusta ilmeisesti lainkaan. 
Tuohon aikaan Hyypässä vierailivat eränkävijät 
Kyrönjokivarrelta, Hämeestä ja Satakunnasta. Eri 
suunnista tulevien eränkävijöiden nautintarajana 
oli eräkaudella noin 1200-1577 Kauhajokeen (Hyy-
pänjokeen) Hyypänmäen kohdalla laskeva Rau-
haluoma. Eränautinta johti vähitellen pysyvään 
uudisasutukseen 1500-luvun lopulla.

Kartta 3. Rakennetun ympäristön arvoja ja historiallisia ker-
roksia Hyypässä
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Kartta 4. Hällströmin kartassa vuodelta 1799 näkyvät 
vanhimmat Hyypän talot Havusesta Kauhajärven taloon.

Asutushistoriaa 1500-luvulta nykypäivään

Kauhajoen ensimmäiset uudistilat perustettiin 
vuosina 1567-72. Ensimmäisten joukossa myös 
Hyypänjokilaaksoon raivattiin uudistiloja. Hyyp-
pään asettuneiden savolaisten kaskiviljelijöiden 
perustamia ensimmäisiä tiloja ovat Havunen, 
Korhonen ja Rauska.4 Uudisraivaajia tuli myös 
Hämeestä ja Etelä-Pohjanmaalta. Tilat perustettiin 
1800-luvulle saakka vesistöjen äärelle, ensin suu-
rempien jokien, myöhemmin pienten latvavesien, 
luomien ja purojen varteen. Vesistöt olivat paitsi 
tärkeä ravinnonlähde, myös kulkuväylä ja ener-
gian lähde, ja vesistöjen tulvivat rannat tarjosivat 
karjalle reheviä laidunmaita. 

Hyyppä, vanhoissa asiakirjoissa Rauhanhyyp-
pä5, on myös kylänä Kauhajoen ensimmäisiä Kau-
hajoenkylän ja Päntäneen ohella. Kirkonkylän ja 
Rauhanhyypän raja kulki Havusen tilan rajalla. 
Vuonna 1590 oli Rauhanhyypässä 10 kymmenys-
ten maksajaa eli veroluetteloon kuuluvaa pysyvää 
asukasta, Kauhajoella yhteensä 35. 

Uudistilojen perustamisen jälkeen talot mer-
kittiin maakirjaan. Vuonna 1604 Kauhajoella oli 
kymmenen maakirjaan kuuluvaa taloa. Vuoteen 
1608 mennessä Hyypästä maakirjaan oli merkitty 
Korhonen, Rauska ja Havunen. 1600-luvun alussa 
raivattiin myös Seppäsen tila. Tämän jälkeen asu-
tustoiminta pysähtyi sotien vuoksi useiksi kymme-
niksi vuosiksi lähes kokonaan.
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Kartta 5. Vuonna 1856 laaditussa Kalmbergin kartassa näyttäisi 
asutus Hyypässä olevan vielä harvaa ja peltoala pieni. Aikai-
semmin mainittujen tilojen lisäksi kartassa on nimetty Piiparin, 
Hosian (T), Jokimäen (T),  Hongaluoman (T),  Hallon (T), Aholan 
(T),  Kraatarin (T), Hautalan (T) ja Katikan (T) tilat tai torpat. 
Kauhajärvellä on lisäksi Levän (T), Kauhajoen, Eteläjärven ja 
Haukijärven tilat (T=torppa). Kartassa on yhteensä 34 taloa tai 
torppaa Havusesta Kiviluomaan sekä 7 taloa tai torppaa Kau-
hajärven –Katikan alueella. Könnön koillispuolelle sekä Rauha-
luomaan on merkitty myllyt. Pahaojan yli on karttaan merkitty 
silta polun yhteyteen.

Kartta 6. Vuoden 1938 taloudellisessa kartassa peltoalueet vastaa-
vat pitkälti nykyistä tilannetta. 1930-luvun kartoissa tiloja ja taloja 
on merkitty Hyyppään kolmisen sataa. Laakson itäpuolelle on ke-
hittynyt taloja yhdistävää tiestöä.
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Uusi asutuskausi alkoi 1600-luvun jälkipuolis-
kolla. 1650-70 luvuilla pantiin verolle edellisten li-
säksi ainakin Juoni, Kiviluoma, Könnö, Seppänen, 
Teevahainen ja Pantti, joista tosin osaa oli raivattu 
jo vuosia. 1600-luvun lopussa perustettiin vielä 
Kauhajärven tila, ja asuttuja olivat myös Rahikka 
ja Piipari. 1600-luvun kartoissa on näkyvissä osa 
em. tiloista.6

Suuri Pohjan sota (1700-1721) katkaisi asutus-
toiminnan pitkäksi aikaa. Monet talot menettivät 
veronmaksukykynsä eli autioituivat. Hyödyn aika-
na 1700-luvun jälkipuoliskolla asutus alkoi hitaasti 
elpyä sodan runtelemassa Suomessa. 1760-luvulla 
Hyyppään perustettiin Jokimäki ja Heikkuri. Tä-
män jälkeen uudistiloja raivattiin Hyyppään vain 
yksi, ja sekin vasta 1860-luvulla. Raivattuja peltoja 
oli vielä tuolloin verrattain vähän, ja asutus kes-
kittyi joen länsipuolelle. Vuodelta 1799 peräisin 
olevaan Hällströmin karttaan on kohdealueelle 
merkitty 16 tilaa (kartta 4). 

Talojen halkomisella ja torppien perustamisella 
oli suuri merkitys asutuksen leviämisessä. Torppia 
perustettiin Kauhajoella 1760-luvulta lähtien ison-
jaon lainsäädännön myötä. Useimmat torpat olivat 
ns. sukulaistorppia eli liittyivät perinnönjakoon, 
kuten Kiviluoman talon torpat. 

Suomen sota 1800-luvun alussa hidasti asu-
tuksen leviämistä. Uudistiloja perustettiin koko 

Kauhajoelle seuraavan sadan vuoden aikana vain 
neljä, joista yksi Hyyppään, Ojanperä 1860-luvul-
la. Tilojen halkominen ja jakaminen sekä torppien 
perustaminen 1800-luvun aikana kuitenkin lisäsi 
ja levitti asutusta. Myös viljellyn maan ala kasvoi 
vauhdikkaasti. 

Asutuksen lisääntyminen jatkui 1800-1900 lu-
kujen vaihteessa. Vuoden 1918 torpparilaki lisäsi 
tilojen määrää, kun vuokratorppien lunastus it-
senäiseksi tilaksi tuli mahdolliseksi. Vuonna 1920 
painetussa Suomen kartassa taloja ja torppia on 
merkitty Hyypän alueelle 124 (taloja 36, torppia 
88), joista Kauhajärvellä 7.7 Könnön talon poh-
joispuolella joen mutkaan on merkitty mylly, ja 
Seppäsen ja Piiparin välille saha. Vuoden 1933 pi-
täjänkarttaan merkityt pellot vastaavat pitkälti ny-
kyistä tilannetta. Tiloja tai taloja on merkitty tähän 
karttaan kohdealueelle kolmisen sataa, näistä reilu 
parikymmentä sijaitsee Kauhajärvellä (kartta 5).

Uudisrakentaminen jatkui vielä toisen maail-
mansodan jälkeen pika-asutuslain (1944) vauh-
dittamana. Hyypän kylien väki alkoi kuitenkin 
vähentyä 1960-luvun puolivälin jälkeen. Vanhem-
paa väkeä muutti kirkonkylään ja monet nuoret 
lähtivät maailmalle onneansa etsimään.8 Vaikka 
muuttoliike veti väkeä pois Hyypästä, nousi kyliin 
uusia taloja. Esimerkiksi Juonikylään rakennettiin 
1970-luvulla kuusi uutta tupaa.

Kantatila Taloja Torppia Torppia/tila Torppia/talo

1880 18 31 71 4 2,3

1918 18 115 79 4,4 0,7

Taulukko 2. 
Hyypän kantatilat, talot ja torpat vuosina 1880 ja 1918. (Taulukko Ruismäki 2007 s. 
14-15 ja Turtola 1994 Wakkurin tila rajattu luvuista pois.)
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Seppo Laakso
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Elinkeinohistoriaa

Ensimmäisenä elinkeinona Hyypän alueella oli 
eränkäynti eli kalastus ja metsästys.9 Kalastusta 
määrittelivät eränkäyntioikeudet. Rauhaluoma 
oli vielä 1500-luvulla eränkäyntirajana hämeenky-
röläisten ja pohjalaisten välillä, mutta raja siirtyi 
sittemmin etelämmäksi. Kauhajärveen kauhajo-
kelaiset saivat kalastusoikeuden vuonna 1577, ja 
Kyrönjoen latvavedet tarjosivat mahdollisuuden 
myös jokikalastukseen. 1700-luvulla Kauhajoessa 
piti pitää auki ”kuninkaan väylää” lohille joen lat-
voille saakka. Kalojen pyytämiseksi rakennettiin 
luvattomia kalapatoja. Kalastuksen ja metsästyk-
sen merkitys elinkeinona pieneni 1700-luvulla, ja 
lohen nousu Kyrönjoen latvoille väheni. Purolohia 
tavattiin Kauhajoen pikkupuroissa 1700-luvun lop-
puun saakka.

Maataloutta varten raivattiin peltoja heti pysy-
vän asutuksen myötä 1500-luvulta alkaen. Peltoja 
hoidettiin pääasiassa hevos- ja miestyövoimalla 
1970-luvulle saakka, vaikka ensimmäinen trakto-
ri hankittiinkin Hyyppään jo 1920-luvulla. Viljely 
teollisuuden tarpeisiin alkoi vasta 1960-luvulla. 
Hyypän talolliset maanviljelijät ovat aina olleet 
talonpoikia tai torppareita, säätyläisiä tai suur-
tilallisia ei ole ollut lainkaan. Hyyppä on ollut 
2000-luvulle saakka maatalousvaltainen kylä, jossa 
peltopinta-alat ovat olleet pieniä, 1900-luvulla kes-
kimäärin 10-15 ha. Parhaimmillaan tiloja on ollut 
useita satoja, vuonna 1983 Hyypässä (ei sis. Kauha-
järveä) oli 218 maatilaa, 2118 ha viljeltyä peltoa, 9,7 
ha/tila.10 Euroopan unioniin liittyminen vähensi 
tilojen määrää nopeasti, viidessä vuodessa tilojen 
määrä väheni kolmanneksen.

Karjanhoito on ollut tärkeä osa maataloutta, 
vaikka tilakohtaiset karjamäärät ovatkin olleet 
Hyypässä pieniä EU-aikaan saakka. Karja sai 
1600-1700-luvulla lähes kaiken ravintonsa luon-
nonniityiltä ja – laitumilta. Karja saatettiin pääs-
tää aidatuille heinämaille korjuun jälkeen, ja se 
laidunsi myös metsissä. Aitoja rakennettiin estä-
mään karjan pääsy sopimattomaan aikaan niityille, 
heinäsuoviin ja latoihin. Heinän laatu kärsi tulvis-
ta ja kasvun parantamiseksi niittymaita saatettiin 
kulottaa. Metsälaitumia on ollut näihin päiviin 
saakka. Viljelyyn sopimattomat kanjonimaisten 
luomien notkot ovat erityisesti olleet niittyinä ja 
karjan laitumina. Nykyään karja laiduntaa enää 
neljässä luomanotkossa.

Kartta 7. Maiseman avoimuuden muutos vuoden 1933 jälkeen.
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1800-luvulla yleistyneitä järvenlaskuja tehtiin 
myös Kauhajärvellä. Laidun- ja heinämaiden lisää-
miseksi Kauhajärven pintaa laskettiin leventämällä 
järvestä laskevaa jokea noin virstan verran. Työt 
aloitettiin jo vuoden 1800 tienoilla. Kuivatus ei on-
nistunut yhtä hyvin kuin monella muulla Kauhajo-
en järvellä, sillä kuivatuksen jälkeen järvenpohja oli 
vielä niin märkä, ettei yli päässyt kuin nevasuksil-
la. 1900-2000 -lukujen vaihteessa virkistysarvojen 
parantamiseksi järvenpintaa sitä vastoin haluttiin 
nostaa patoamalla laskujokea. Hyyppäläiset kuiva-
sivat 1860-luvulla myös Ylimysjärveä.

Myllyjä on Hyypässä ollut jo 1700-luvun alussa. 
Myllyt olivat usein talojen yhteisiä, ja niissä jauhet-
tiin viljaa jauhoiksi sovittujen vuorojen mukaan. 
1788 myllyjä oli Talasluomassa, Rauhaluomassa ja 
Kauhajärvellä yhteensä kuusi. Vuosina 1700-1950 
Hyypän ja Kauhajärven alueella oli vesimyllyjä 
Hyypänjoen ja sen luomien varressa 12 kohdassa 
ja tuulimylly viidessä kohdassa (kartta 8). Näistä 
ei ole yhtäkään jäljellä.

Kartta 8. Hyypän vesi- ja höyrymyllyt ja sahat

Lähde: Ruismäki 1991 s. 38 (koonnut Voitto Viitala)
27  Rauskan höyrysaha (-1935)
28  Talasluoman mylly (1700-l - )
29  Ala-Seppäsen tuulimylly (- 1935)
30  Keski-Sepän tuulimylly
31  Siirtolan höyrysaha (1910-1916)
32  Teevahaisen mylly 
33  Seppäsen mylly (1700-l -) ja höyrysaha (1809-1916)
34  Rauhaluoman mylly (1700-l -1918) ja vesisaha
50  Mäen saha, aikaisemmin tuulimylly
51  Pahaojan mylly (-1800-luvun lopulle)
52  Taanoisen mylly (-1800-luvun lopulle)
53  Rajaluoman mylly
54  Kiviluoman tuulimylly (1930-luvulle)
55 Kiviluoman mylly (1930-luvulle)
56  Honkaniemen mylly (-1950-luvulle)
57  Kiviojan mylly (n. 1900-luvulle saakka)
58  Katikan mylly (-1940-luvun alkuun)
59  Kauhasalmen kotitarvemylly
60  Jokelankosken mylly ja pärehöylä
70  Könnön tuulimylly

Kuva 3. Ala-Könnön talo kuvattuna vuonna 1906. Kuvassa näkyy pohjalaisia rakentamisen piirteitä: kookkaat 1,5-2 – ker-
roksiset rakennukset umpipihan ympärillä. Taustalla yksi kylän viidestä tuulimyllystä. Maisema on varsin avoin. Kuva Tauno 
Tuiskun perhealbumista.
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Tervanpoltto oli Kauhajoella hyvin pitkään 
tärkeä ja laajassa mitassa harjoitettu elinkeino. 
1970-luvulla kerättyjen tietojen mukaan kohde-
alueella on lähes sata tervahaudan paikkaa (liite 
1). 1700-luvulla tervanpoltto hallitsi metsänkäyttöä 
niin tarkoin, ettei Kauhajoella vuosisadan puolivä-
lissä ollut yhtään sahamyllyä. 

Vielä 1800-luvun alussa lankut sahattiin käsipe-
lillä, kunnes vuonna 1836 rakennettiin Rauhaluo-
man vesisaha, joka toimi muutaman viikon keväi-
sin. 1870-luvulla rakennettiin lisää vesisahoja (mm. 
Seppänen 1876), joita muutettiin myöhemmin höy-
rysahoiksi. Könnössä kokeiltiin myös tuulivoimalla 
käyvää sahaa. Vesisahat toimivat yleensä täydellä 
teholla vain runsaan veden aikaan keväisin. Sahat 
ajoivat metsänkäytössä tervanpolton ohi 1800-lu-
vulla. Rauhaluoman vesisahan lisäksi Hyypänjoen 
varressa on ollut kolme höyrysahaa ja yksi vedellä 
toimiva pärehöylä (kartta 8).

Tiestön historiaa

Hämes-Havuselle Kauhajoelta johtavaa Hyypän-
tietä on käytetty keskiajalta lähtien.11 Jokirantaa 
pitkin kulki keskiajalta peräisin oleva Kyrön-
kankaan kesätie Kauhajokivartta Nummijärvelle 
ja siitä Hämeeseen. Tie on merkitty Hällströmin 

karttaan vuodelta 1799. Vuonna 1906 Hyypäntie 
kunnostettiin maantieksi. 1960-luvun lopulla van-
han, mutkaisen maantien rinnalle rakennettiin 
Rahikkatie.

Kalmbergin kartassa vuodelta 1856 näkyy jo yh-
tenäinen tiemerkintä Havusen ja Rahikan tienoil-
ta laakson länsipuolta Kauhajärvelle saakka (ks. 
kartta 5). Itäpuolelle poikkeaa teitä Teevahaisen, 
Pantin ja Juonin tilojen kohdalla. Pantista poh-
joiseen itäpuolella on vain polkuja, Korhoskylän 
pohjoispuolelle ei karttaan ole merkitty mitään 
liikkumisreittejä – eihän itäpuolella tuolloin ollut 
asutustakaan. Laakson länsipuolelta Könnön tilan 
kohdilta tie risteää laakson itäpuolelle Pantin tilal-
le ja jatkuu siitä Hautalan, Kiviluoman ja Katikan 
kautta Kauhajärvelle.

Vuoden 1920 taloudellisessa kartassa laakson 
länsipuolen tie näkyy mutkittelevana, ja itäpuo-
len tieyhteys alkaa jo Korhoskylästä (ks. kartta 
6). Vuoden 1933 kartassa länsipuolen tie kulkee 
pääosin nykyistä linjaa. Linjoja on oikaistu tämän 
jälkeen Sepänmäessä ja Juonikylän eteläpuolen 
metsäisillä jaksoilla. Itäpuolella maantietä on pät-
kinä länsipuolelta käsin laakson pohjoispäässä 
Rahikkakylässä sekä Korhoskylästä Panttikylään 
ja Juonikylästä Kiviluomankylään. Taloja yhdistää 
tiheä tilateiden verkosto. 

Kuva 4. Laakson länsipuolella mutkittelevan tien varrella asutus on sijoittunut tielinjan välittömään läheisyyteen. Tien 
varrelle on muodostunut miellyttäviä, tiiviitä kyläjaksoja, joilla tietila on varsin kapea. Näkymä Juonikylästä pohjoiseen.
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Vanha rakentamisen tapa

Vanhimmat talot on rakennettu Hyypässä ylä-
rinteelle harvakseltaan. Tulvalle alttiiden tasojen 
yläpuolelle lienevät rakentaneet alkuperäisetkin 
Hyypän asukkaat. Aluksi asumisen tapa lienee 
noudatellut muuallakin Suomessa yleisiä, rakenta-
misen tekniikan kehityksestä riippuvaisia malleja; 
ensimmäiset pysyvät asukkaat ovat oletettavasti 
asuneet pienissä savutuvissa. Pohjalaiset erityis-
piirteet ovat oletettavasti kehittyneet 1700-1800-lu-
vuilla. 

Hyypän nykyinen vanha rakennuskanta sekä 
vanhat valokuvat hahmottavat kuvaa miljöön 
muodostumisesta. Rakennukset ryhmittyvät poh-
jalaisen tavan mukaan tuulelta suojaavan, neliön 
tai suorakaiteen muotoisen umpinaisen pihan 
ympärille (kuva 3). Parhaiten säilynyt esimerkki 
tästä on Hämes-Havusen talonpoikaistaloryhmä, 
jossa rakennukset ryhmittyvät kahden umpipihan 
ympärille. Muita umpipihoja on osittain aukaistu 
purkamalla rakennuksia tai järjestelemällä pihapii-
riä uudelleen tulipalon jäljiltä, kuten esimerkiksi 
Yli-Korhosen tilalla on tehty (kuva 5). Lähes kaik-
kia pihoja rajaa nykyäänkin vähintään kahdelta 
sivulta ulkorakennus. 

Monen vanhan tilan päärakennus on kookas, 
tyypillisesti puolitoistakerroksinen, pohjaltaan 
pitkän suorakaiteen muotoinen, punamullattu ns. 
pohjalaistalo. Julkisivujen yksityiskohdissa ku-
ten ikkunakehissä sekä nurkka- ja vuorilaudoissa 
on empiren ja uusrenessanssin piirteitä (kuva 5). 

Kuva 5. Yli-Korhosen pohjalaistuvan detaljeissa on uusrenessanssivaikutteita. Korhoskylä.

1900-luvun puolella rakennetuissa taloissa on ju-
gendvaikutteisiakin rakennuksia. 

Ulkorakennusten erityispiirre on kulmista viis-
tetty, valkoisin vuorilaudoin varustettu katos tai 
sola eli ns. portinalusta koneiden säilytystä ja kul-
kua varten. Pihapiiriin on kuulunut useita talo-
usrakennuksia, joista palonarimmat on sijoitettu 
pihapiiristä kauemmaksi. Navettoja on rakennet-
tu 1900-luvulla kivestä, mutta muut vanhat talo-
usrakennukset kuten riihet ovat pääosin hirrestä 
salvottuja. Riihen seinät on yleensä suoristettu 
piiluamalla. Edustava esimerkki pihapiirikokonai-
suudesta on Soinin tila eli Yli-Rauska Rauskanky-
lässä. Tuulimylly on ollut viidessä talossa paitsi 
käytännöllinen tuotantoväline myös pihapiirin ko-
mistus. Pieniä pajoja on ollut tasaisesti jokilaakson 
asutuksen yhteydessä. Tyypillisesti niiden alaosa 
on ollut hirsinen ja yläosa rankorakenteinen ja pei-
terimalaudoitettu. Useimmat pajat on maalattu pu-
namullalla ja katon katteena on huopa.

Hyypän jokilaakson avaraan peltomaisemaan 
ovat kuuluneet myös lukuisat hirsi- ja lautaraken-
teiset ladot. Ladot ovat useimmiten kooltaan 3x4 
metriä. Hirsiset ladot on salvottu yleensä ns. koi-
rankaulalle, ja vanhimmat ovat hieman liuhalla eli 
levenevät ylöspäin. Lautarakenteisia latoja on ra-
kennettu 1930-luvulta lähtien, ja ne noudattelevat 
mittasuhteiltaan hirsisiä esikuviaan. 



24  Suomen ympäristö  37 | 2008

Kuva 6. Näkymiä Hyypästä vuosilta 
1968-1976. Könnönkylää, Hautalanky-
lää ja Korhoskylää. Kuvat Kauhajoen 
kaupungin arkistosta.

Kuva 7. Oikella sivulla Hämes-Havusen 
valtakunnallisesti arvokasta talonpoi-
kaisrakennusryhmää. 
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Vanhan rakennuskannan ja 
kylärakenteen säilyminen

Vanha rakennuskanta inventoitiin vuosina 1995-98 
Kauhajoen kunnan toimeksiantona.12 Varsinainen 
inventointi käsittää 108 kohdetta, joissa on yh-
teensä 144 rakennusta. Lisäksi ryhmätarkasteluna 
inventoitiin pieniä asuinrakennuksia ja talousra-
kennuksia (taulukot 3-5).

Vanhimmat rakennukset ovat Yli-Teevahaisen 
asuintalo 1700-luvulta sekä Hongisto-Pantin aitta, 
jonka rakennusvuosi on ilmeisesti 1761. 1800-lu-
vulta peräisin olevia rakennuksia on 20. Näistä 
oli asuinkäytössä vielä 1990-luvun lopussa 8 ja 
kesäasuntona 4 rakennusta. 1900-1920 rakennet-
tuja rakennuksia oli inventoinnissa 40. Muutaman 
rakennuksen ikää ei saatu selville.

99 asuinrakennusta (oheistoimintoja mm. meijeri ja poliisikamari)

2 koulurakennusta

41 talousrakennusta (riihiä, aittoja, varastoja, verstaita ym.)

2 siltaa 1960 - ja 1970 – luvuilta

Nuoremmassa Hyypänjokilaakson rakennus-
kannassa on 1950-luku runsaasti edustettuna. Myös 
tätä nuorempia rakennuksia on verrattain paljon. 
Talojen sijainti noudattaa kuitenkin perinteistä si-
joittumista maisemarakenteessa, joten maiseman ja 
kylän perusrakenne on säilynyt. Varsinaista selke-
ää kyläkeskusta ei ole, vaan asutus jatkuu nauha-
maisena laakson ylärinteillä. Juonikylässä ja Kau-
hajärvellä on kuitenkin pienet palvelukeskittymät, 
joihin kuuluvat kyläkaupat ja muut palvelut kuten 
vanhustentalo, neuvola, koulu ja kirkko.

asuinkäytössä 46

päiväkotina 1

kesäasuntona 21

varastona tai muussa vastaavassa käytössä 12

tyhjillään 19

1700 – luvulta 1 rakennus

1800 – luvulta 20 rakennusta

1900 - 1910 – luvuilta 32 rakennusta

1920 - 1930 – luvuilta 36 rakennusta

1940 – luvulta 6 rakennusta

Taulukko 3. 
Inventoitujen asuinrakennusten alkuperäinen käyttötarkoitus

Taulukko 4. 
Inventoitujen asuinrakennusten käyttötarkoitus inventointihetkellä:

Taulukko 5. 
Iän mukaan ryhmitelty taulukko inventoiduista asuinrakennuksista, joiden ikä tai ikäarvio on tie-
dossa (yhteensä 95 rakennusta). Osassa rakennuksista ikätietona on vuosi, jolloin rakennus on 
siirretty nykyiselle paikalleen.
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Kulttuurimaiseman yksityiskohdat

Kulttuurimaiseman yksityiskohtiin lukeutuvat 
edellä esiteltyjen piirteiden lisäksi metsälaitumet, 
ladot, riihet, viljankuivaajat ja muut talousraken-
nukset, avo-ojat, metsäsaarekkeet, komeat mai-
semapuut avoimessa maisemassa sekä lukuisat 
koivukujanteet talojen sisääntuloteiden varsilla. 
Kyläläisiltä saatujen tietojen ja vanhojen valo-
kuvien perusteella Hyypän kulttuurimaisemaan 
ovat aikaisemmin kuuluneet myös monikäyttöi-
set saviprunnit13, tervahaudat, puuaidat, kuten 
riukuaidat eli panentoaidat sekä kausiluontoisesti 
heinäseipäät ja viljakuhilaat. Viimeksi mainitut 

Kuva 8. Rakennukset sijoittuvat Hyypässä pääasiassa laakson ylätasolle. Sepänmäki.

yksityiskohdat ovat pitkälle hävinneet nykyises-
tä maisemasta. Myös metsälaitumet ovat kyläläi-
siltä saatujen tietojen mukaan vähentyneet viime 
vuosikymmeninä samoin kuin karjan nurmilai-
duntaminen. Metsälaitumia on suunnitelman laa-
timishetkellä vain Kiviluomankylässä (naudat), 
Rotolankylässä (lampaat) ja Jokimäessä (naudat 
ja  ylämaankarja). Moneen muuhun vanhaan kult-
tuurimaisemaan tyypillisesti liittyviä karumpien 
paikkojen yksityiskohtia kuten kivisaarekkeita, ki-
viaitoja ja katajaketoja ei Hyypän maisemaan ole 
kuulunut.



28  Suomen ympäristö  37 | 2008

2.3 
Hyypän erityispiirteet

Hyypän erityispiirteet ja arvot on määritelty suun-
nittelutyössä laaditun maisemaselvityksen perus-
teella. Seuraava kuvaus esittelee oleellisimmat 
Hyypän piirteet, eli sen mikä tekee Hyypästä eri-
tyisen ja siten hoidon ja suojelun arvoisen. Lisäksi 
liitteet 1-3 sisältävät tietoja selvityksen tuloksista. 

Tärkeimpiä Hyypän erityispiirteitä ovat poik-
keukselliset ja vaikuttavat maastonmuodot, luon-
teva ja avoin maaseudun kulttuurimaisema poh-
jalaisine erityispiirteineen, omaleimainen geolo-
ginen tausta ilmentymineen, huomionarvoinen 
lintulajisto sekä luonnon monimuotoisuus.

Hyypän maiseman erityisarvoja kyläläisten 
itsensä arvioimana:

maisema on avoin ja maaseutumainen• 
maaston muodot ovat vaikuttavat• 
rikkaaseen luontoon sisältyy joki, arvokkaat • 
luontokohteet ja pohjaveden muodostumis-
alueet
rakennusryhmät ovat mielenkiintoisia• 
maiseman ilmentävän paikallista elämäntapaa• 

Kartta 9: Hyypänjokilaakson maisemarakenne
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Maastonmuodot

Hyypänjokilaakson tekee mieleenpainuvaksi ja 
erityiseksi maisemaelämykseksi pohjalaisittain 
erityiset maastonmuodot, joihin maaseudun kult-
tuurimaisema on luontevasti asettunut (liite 2, 
suunnittelualueen luonto ja maisema). Jokilaak-
so on kapea ja jyrkkärinteinen, ja pellot ulottuvat 
varsin korkealle ylärinteille. Avoimen peltomaise-
man ansiosta laakso hahmottuu pitkänomaisena, 
kapeana, jatkuvana ja polveilevana maisematilana 
toisin kuin laajoina lakeuksina hahmottuvat tasai-

set pohjalaislaaksot. Maastonmuotojen rakenteen 
luo vaihtelevan levyinen laakson alataso jokiuo-
mineen ja sen jyrkät, kourumaiset rinteet, tasaiset 
ylätasot peltoineen ja nauhakylineen, ympäröivät 
loivapiirteiset, metsäiset selänteet sekä laaksoa 
kohtisuoraan halkovat, veden uurtamat kanjonit 
ja raviinit (kartta 9 ja kuva 9). Maastonmuodot ovat 
myös vaikuttaneet voimakkaasti viljelyolosuhtei-
den (mm. maaperä, vesiolosuhteet) ja kulttuuri-
maiseman rakentumiseen.

Kuva 9. Poikkileikkaus Hyypänjokilaaksosta.
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Rakennettu ympäristö

Rakennettu ympäristö on ollut verrattain yhte-
näistä viime vuosikymmeniin saakka, ja siinä on 
edelleen vahva talonpoikainen henki. Rakennus-
ryhmät joitakin latoja lukuun ottamatta keskittyvät 
molemmilla puolilla laaksoa maaston ylätasoille 
(ks. kartta 9). Laakson länsireunalla kylärakenne 
on nauhamainen, paikoin tiivis. Itäpuolella asutus 
on hajaantunut leveämmälle vyöhykkeelle laakson 
länsipuolta laajemmille ylätasoille (esim. Jokimä-
enkylässä), mutta on silti löyhästi nauhamaista. 

Rakennetun ympäristön erityisominaisuuk-
sia ovat tietyt pohjalaispiirteet kuten tyypillisesti 
puolitoistakerroksiset pohjalaistalot (kuva 10) sekä 
usein L-muotoiset, pohjalaisdetaljein varustetut ul-
korakennukset (kuva 10). Tyypillinen perinteinen 
asuinrakennus Hyypässä on massaltaan horison-
taalinen, pitkähkö, ulkomuodoltaan pelkistetty ja 
klassistisia muotoja noudattava, murretuin värein 
maalattu, hirsirunkoinen asumus. Julkisivussa on 

Kuva 10. Portinalus eli viistoin kulmakoristein varustettu aukko ulkorakennuksessa on erittäin yleinen yksityiskohta 
Hyyppään rakennetuissa talousrakennuksissa.
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usein valkoiseksi maalattuja empire- tai uusrenes-
sanssi-henkisiä yksityiskohtia. Tyypillisimpiä väre-
jä vanhemmissa maalatuissa taloissa ovat punaisen, 
keltaisen ja valkoisen murretut sävyt. Pohjalaista-
lojen henki on voimakkaimmillaan Könnönkylässä 
ja Juonikylässä, jossa taloja sijaitsee tien varressa 
verrattain tiiviisti. Myös Jokimäenkyläntien var-
ressa on näyttävä vanhojen pohjalaistalojen jakso. 
Pohjalaistaloja on lisäksi Hyypässä yksittäin ko-
meina pihapiireinä vanhojen tilojen ytimissä.

Yksi huomattavista talousrakennusten yksityis-
kohdista on kulmistaan viistetty, valkoisin vuori-
laudoin varustettu avoin tai ovellinen aukko pitkän 
talousrakennuksen kyljessä (kuva 10). Rakennetun 
ympäristön erityisiin ominaispiirteisiin kuuluvat 
myös kylätieltä tilakeskukselle johtavat, pihatietä 
reunustavat koivukujat.

Tieltä hahmottuvaan maisemaan kuuluvat luon-
tevasti tien molemmin puolin eri etäisyyksille tiestä 
sijoittuvat rakennusryhmät, avoimien peltomaise-
matilojen ja suljettujen metsäisten jaksojen vaihte-
lu sekä näkymät varsinaiseen laaksoon. Laakson 
poikki kulkevat, itä- ja länsipuolen yhdistävät tiet 
tarjoavat kulkijoilleen vaihtelevia näkymiä laak-
son rinteiden yli. Oletettavasti alkuperäistä, ehkä jo 
1700-luvulta periytyvää kulkuväylää noudattele-
va mutkainen tielinja tiiviine kylämiljöineen muo-
dostaa rungon rakennetulle kulttuuriympäristölle 
laakson länsipuolella. Itäpuolen mutkaiset vanhat 
tiet palvelevat kylien sisäistä liikennettä, ja uusi 
1960-luvulta peräisin oleva tie palvelee kokoavaa 
ohikulkuliikennettä.

Luontotekijät

Hyypässä leimaa-antavimpia luontoelementte-
jä ovat laakson pohjalla mutkitteleva joki ranta-
vyöhykkeineen, rinteitä laakson poikkisuuntaan 
uurtavat kanjonimaiset purouomat ja syvät Kati-
kan kanjonit, kymmenet lähteet, metsäsaarekkeet, 
huomionarvoinen linnusto sekä muutoinkin rikas 
eläin- ja kasvikunta (liite 2, suunnittelualueen 
luonto ja maisema).

Tärkeä maisemaelementti avoimessa laaksossa 
on laakson pohjalla jyrkkäreunaisessa uomassa vir-
taava joki. Joki on verrattain kapea ja pieni, eikä 
se paljon näy avoimena vetenä maisemassa. Sitä 
vastoin joen olemassaoloa ilmentävät mutkittele-
van uoman reunat sekä jokivarren kasvillisuus. 
Pienuudesta huolimatta joki koetaan kylällä ar-
vokkaana identiteettitekijänä, jota halutaan myös 
hoitaa. Jokeen liittyy myös arvokasta eläimistöä, 
kuten purotaimen ja muuta kalakantaa. 

Kuva 11. Laakson länsipuolen rakennetun ympäristön 
runko on mutkainen tie. Könnönkylä.

Kuva 12. Hyypänjoki virtaa kapeassa, mutkittelevassa uomassa 
ja tulvii herkästi kaikkina vuodenaikoina. 
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Laakson poikki maastoon kuluneissa uomissa 
jokeen virtaavat purot ja luomat ovat usein puus-
toisia ja jakavat pitkänomaista maisemaa pienem-
piin maisematiloihin. Näillä kapeilla puustoisilla 
vyöhykkeillä on usein rikas eliöstö ja myös elämyk-
sellisiä luontoympäristöjä. Suurin ja vuolain puro 
on Rauhaluoma laakson keskivaiheilla. Kanjoni-
maisissa uomissa virtaavat luonnontilaiset purot 
ovat metsälailla suojeltuja. Kanjoneiden rinteitä on 
aikaisemmin laidunnettu ja hoidettu puoliavoimi-
na niittyinä, mutta nykyisin suuri osa niistä kasvaa 
enemmän tai vähemmän tiheää puustoa.

Luontoarvoihin kuuluvat myös Hyypän pohja-
vesivarat. Suurin osa Hyypästä on pohjavesialuet-
ta, ja myös lähteitä on runsaasti erityisesti laakson 
pohjalla ( kartta 16, liite 3). Pohjavesivarat ovat ra-

kenteeltaan erikoiset ja liittyvät alueen geologisiin 
arvoihin. Pohjavesivarat vaikuttavat maisemaan 
myös elinkeinojen kautta, sillä suuri osa laakson 
pelloista on pohjavesialueiden pitkäaikaiskesan-
noilla, ja suojelu rajoittaa karjanpitoa lannanlevi-
tyksen rajoitusten myötä.

Runsas lähteiden määrä näkyy maisemassa 
muun muassa lukuisina metsäsaarekkeina avoi-
mien peltojen keskellä, kun lähteiden ympäristö 
on jätetty raivaamatta pelloiksi. Laakson avointa 
maisemaa rytmittävät myös useat laajemmat met-
säalueet, kuten Teevahainen, Pinokorpi, Pohjais-
korpi, Perkiö ja Kärmeskangas. 

Kuva 14. Laakson rinteitä halkovat jyrkkärinteiset, veden 
uurtamat kanjonit niiden pohjalla virtaavine puroineen.

Kuva 13. Hyypänjoen mutkittelevaa uomaa ilmasta nähtynä. Joen varrella on useita rakennettuja kosteikoita, joista yksi 
pilkottaa kuvan alalaidassa. Korhoskylä.
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Maatalouselinkeinot, 
maaseutumaisuus ja avoimuus

Hyypän maiseman luonteenomaista ilmiasua yl-
läpitää toimiva maatalous, jota on harjoitettu tiet-
tävästi 1500-luvulta lähtien. Maatalousmaisemana 
Hyyppä on tavanomaista monipuolisempaa (ks. 
liite 3: yhdyskunta- ja palvelurakenne). Hyypässä 
harjoitetaan karjankasvatusta, viljanviljelyä sekä 
erikoiskasvien viljelyä. Maatalouden maisemaan 
kuuluvat vaihtelevat, avoimet, reunoiltaan selvä-
piirteiset maisematilat, jotka vahvistavat mieliku-
vaa peltojen jatkuvasta hoidosta. Avoimuus muo-
dostuu vaihtelevan maisematilan jatkumosta, ei 
niinkään suuresta, silmänkantamattomiin avoime-
na jatkuvasta maisematilasta.

Viljeltäviä kasveja on Hyypässä useita ja ne 
vaihtelevat muun muassa korkeustasojen mukaan, 
kun maaperä ja kosteusolosuhteet ovat erilaiset eri 
tasoilla. Kesantoalueiden määrä on tavanomaista 
suurempi laakson alatasoilla, missä on laajoja aluei-
ta pohjaveden suojeluun tähtäävänä pitkäaikaiske-
santona. Kesannot tuovat maisemaan lisää värejä ja 
eliölajeja ja lisäävät siten monimuotoisuutta. Myös 
avo-ojia on jäljellä erityisesti laakson alatasoilla.

Avoimesta peltomaisemasta ja puoliavoimista 
metsistä osa on myös nautojen, hevosten ja lam-

Kuva 15. Maatalous on Hyypässä nykyaikaista ja toimivaa. Käytössä 
olevat pellot viestittävät maatalouden elinvoimaisuutta.

Kuva 16. Kesantopellot tuovat maisemaan väriä ja rikastuttavat eliöstöä. Jokivarren puusto uhkaa piilottaa useita latoja 
nakymättömiin.Korhoskylä. 

paiden laitumina. Laidunten määrä on aikojen saa-
tossa vaihdellut, nykyisin laitumia on pinta-alaan 
ja karjan määrään nähden vähän. Nurmilaitumia 
on neljällä nautatilalla, yhdellä lammastilalla sekä 
kahdella ammattimaisella ja muutamalla pienellä 
kotitalouksien hevostilalla. Nautojen metsälaidun-
ta on neljällä tilalla Kiviluomankylässä, Jokimäen-
kylässä ja Panttikylässä, näistä kolmella laidunta 
on myös kanjonimaisessa puronotkossa. Myös Ro-
tolankylässä lampaat laiduntavat puustoista kan-
joninotkoa. Karjatilojen navettojen yhteydessä on 
lisäksi jaloittelutarhoja. Laidunnettujen alueiden 
maapohja on tyypillisesti rehevä. 

Tapio Heikkilä
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Maatilatalouteen kuuluu tärkeänä osana myös 
metsänhoito. Laakson alueella ja reunoilla on 
talousmetsinä hoidettavia metsäalueita, joiden 
kiertokulku kuuluu myös perinteiseen kulttuuri-
maisemaan. Kanjonimetsien ja lähteiden metsä-
saarekkeiden ansiosta avointa maisemaa jakavat 
pienialaiset metsät kuuluvat Hyypässä maatalous-
maisemaan tavanomaista pohjalaista viljelyaluetta 
voimakkaammin.

Muut elinkeinot, kylän aktiivisuus 
ja yhteistoiminta

Muihin maaseudun elinkeinoihin Hyypässä kuu-
luvat pajat ja verstaat, koneurakointi, kyläkaupat, 
kettutarhat ja matkailupalvelut (ks. liite 3: yhdys-
kunta- ja palvelurakenne). Myös nämä elinkeinot 
tuovat monipuolisuutta Hyypän maisemakoko-
naisuuteen ja viestivät samalla kylän elinvoimai-
suudesta.

Kylän erityispiirteeksi ja arvoksi lukeutuu myös 
kyläläisten vireä yhteistoiminta ja aktiivisuus. Ky-
lällä on halua edistää yhteisvoimin yhteisesti tär-
keiksi koettuja asioita. Suuri yhdistysten määrä 
ja lukuisat talkoovoimin vuosittain järjestettävät 
tapahtumat kertovat aktiivisuudesta ja yhteisöl-
lisyydestä.

2.4 

Kohdealuetta koskevat 
suunnitelmat ja päätökset

Valtakunnalliset alueiden 
käyttötavoitteet (VAT)

Valtioneuvoston hyväksymät, maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaiset valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet (VAT) ovat periaatteita, jotka on 
otettava huomioon maakuntakaavoituksessa ja 
kuntien maankäytössä.14 Kulttuuriympäristöissä 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otet-
tava huomioon, jos alueella on merkittävä vaiku-
tus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön 
(MRL 22 § 2mom.). Seuraavassa luettelossa on 
esimerkkejä tavoitteista, jotka hahmottavat kuin-
ka alueidenkäyttö tulee järjestää muun muassa 
valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla 
(ympäristöministeriön ehdotus valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamiseksi 
26.3.2008).

Maakuntakaava

Kohdealueella on voimassa 23.5.05 vahvistettu 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava.

Maakuntakaavan määräyksiä, jotka koskevat 
Hyyppää:

Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun • 
vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Ha-
ja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elin-
keinot sekä maaseudun tarve saada pysyviä asukkaita 
otetaan huomioon.
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympä-• 
ristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuu-
rista kestävyyttä.
Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä maaseudun • 
alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä kyläverkoston ke-
hittämiseen liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään 
olemassa olevien rakenteiden ja rakennuskannan hyö-
dyntämistä, palvelujen saatavuutta, maaseudun elinkei-
notoiminnan monipuolistamista sekä ympäristöarvojen 
säilymistä.
Maaseudun asutusta, matkailu- ja vapaa-ajan toimintoja • 
on suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kylä-
verkostoa sekä infrastruktuuria.
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriym-• 
päristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti 
vaihtelevan luonteen säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luon-• 
non kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden moni-
muotoisuuden säilymistä.
Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä • 
sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla mo-
ninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja 
arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää 
hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun 
tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittä-
misessä suojelutavoitteita vaarantamatta.
Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavut-• 
tamista ja ylläpitämistä.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakun-• 
nallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat 
valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon. Maa-
kuntakaavoituksessa osoitettava valtakunnallisesti mer-
kittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat; näillä alueilla 
alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen 
kehitykseen.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pin-• 
tavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pi-
laantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja 
toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjave-
sialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä 
ja soveltuvat vedenhankintaan.
Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäy-• 
tössä on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tul-
vien riskit, ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistar-
peet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat 
luonto- ja kulttuurikohteet ja –alueet sekä maiseman 
erityispiirteet.
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Kartta 10. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta
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Yleis- ja asemakaavat

Kauhajoen kaupungin yleiskaava-alue sijoittuu 
kohdealueen pohjoispuolelle, ja selvitysalueen 
pohjoisin kärki Hämes-Havusen ympäristössä 
kuuluu tähän kaava-alueeseen. Tällä pienellä alu-
eella on voimassa myös kaupungin rakennusjär-
jestyksen erityismääräykset, jotka koskevat muun 
muassa vaadittavaa tonttikokoa. 

Luonnonsuojelualueet

Natura 2000 –alue
Kohdealueen eteläosassa sijaitseva Kolmentuu-
lenlakin alue (Katikan kanjonialue) on osa Natura 
2000 –verkostoon kuuluvaa Kauhaneva-Pohjan-
kankaan suojelualuetta. Suojelun kohteena ovat 
alueen erityiset kanjonimaiset maastonmuodot, 
purot ja kurut.15

Muita valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuu-
luvia tai kaavalla suojeltuja kohteita ei selvitys-
alueella ole.

Periaatepäätökset ja inventoinnit

Hyypänjokilaakso on valtioneuvoston 5.1.1995 
periaatepäätöksellä vahvistama valtakunnallisesti 
arvokas maisema-alue.16 Maisemanhoitoalueselvi-
tyksen kohde kattaa suurimman osan valtioneu-
voston luetteloon liitetystä alueesta, mutta keskus-
tan yleiskaava-alueeseen kuuluva pohjoisosa on 
selvityksen ulkopuolella.

Selvitysalueen pohjoiskärjessä sijaitseva ta-
lonpoikaisrakennusryhmä, Hämes-Havunen on 
museoviraston valtakunnallisesti merkittäväksi 
määrittelemä rakennettu ympäristö.17 Hyypän 
osuusmeijeri on määritelty maakunnallisesti mer-
kittäväksi rakennetun ympäristön kohteeksi.18

Selvitykseen rajatulla Hyypän alueella on kaksi 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen inventoimaa 
perinnebiotooppia. Nämä niitty- ja metsälaidun-
kohteet sijaitsevat kanjonimaisissa purouomis-
sa.19

Vuonna 1999 laaditussa Hyypänjokilaakson 
kulttuurimaisema-alueen luontoselvityksessä on 
havaittu pesivänä 46 lintulajia, jotka on määritel-
ty erityishuomiota vaativiksi maailmanlaajuisesti, 
Euroopan alueella tai kansallisesti.20 Suojeltavia 
nisäkkäitä löytyi yksi, liito-orava, jolla on useita 
reviirialueita selvitysalueella. Inventoinnissa löytyi 
myös huomionarvoisia, esimerkiksi paikallisesti 
harvinaisia hyönteisiä, kaloja ja kasvilajeja, jotka 
eivät kuitenkaan ole varsinaisesti suojeltuja.

Selvitysalueella on 10 metsälaissa määritel-
tyä erityisen tärkeää elinympäristöä, jotka ovat 
kyseisen lain nojalla suojeltu. Muita arvokkaita 
elinympäristöjä, jotka suositellaan säilytettäviksi 
metsänhoitosuositusten mukaan, osoitettiin luon-
toselvityksessä 25 kohdetta.

Muinaismuistot

Selvitysalueella on kahdeksan museoviraston tie-
dossa olevaa kiinteää muinaisjäännöstä. Löydöt 
ovat kvartsi-iskos- ja talttalöytöjen perusteella 
määritettyjä kivikautisia asuinpaikkoja, joista nä-
kyvät merkit ovat jo hävinneet.21 Kaikki löydöt on 
luokiteltu muinaisjäännösten luokkaan II (rauhoi-
tetaan tutkittavaksi, kunnes siirretään luokkaan 
I; rauhoitetaan), tai luokkaan III (ei rauhoiteta). 
Muinaismuistot ovat muinaismuistolain nojalla 
suojeltuja. 

  Erityishuomiota vaativat eläinlajit 1999 
  inventoinnissa:

yksi maailmanlaajuisesti uhanalainen lintulaji • 
    - ruisrääkkä

16 lintudirektiiveillä suojeltua lintulajia • 
- mustakurkku-uikku, mehiläishaukka, sinusuohaukka, 
pyy, metso, luhtahuitti, ruisrääkkä, kurki, liro, suo-
kukko, huuhkaja, varpuspöllö, helmipöllö, palokärki, 
pikkulepinkäinen, peltosirkku

16 Euroopan laajuisesti uhanalaista lintulajia• 
- jouhisorsa, sinisuohaukka, tuulihaukka, teeri, pelto-
pyy, kurki, liro, huuhkaja, kiuru, törmäpääsky, haara-
pääsky, leppälintu, harmaasieppo, pikkulepinkäinen, 
isolepinkäinen, peltosirkku

1 Suomessa vaarantuneeksi luokiteltu lintulaji• 
    - ruisrääkkä

3 Suomessa silmälläpidettäviksi luokiteltua lintulajia• 
    - tuulihaukka, nuolihaukka, peltopyy

12 Suomen erityisvastuulintulajia EU:ssa• 
- mustakurkku-uikku, jouhisorsa, sinisuohaukka, teeri, 
metso, kurki, valkoviklo, huuhkaja, varpuspöllö, hel-
mipöllö, käenpiika, isokäpylintu

32 edustavaa ympäristöä indikoivaa lintulajia• 
- kanahaukka, metso, varpuspöllö, palokärki, kulta-
rinta, mustapääkerttu, kulorastas, puukiipijä, pelto-
pyy, ruisrääkkä, tuulihaukka, haarapääsky, kivitasku, 
pensastasku, pensassirkklintu, viitakerttunen, pik-
kulepinkäinen, kottarainen, naakka, punavarpunen, 
hemppo, peltosirkku, mustakurkku-uikku, lapasorsa, 
luhtahuitti, kurki, jänkäkurppa, isokuovi, suokukko, 
riekko, kurki, pohjansirkku

1 direktiivillä suojeltu nisäkäs• 
- liito-orava

1 EU:n erityistä suojelua vaativa sammakkoeläin• 
- viitasammakko

1 Suomessa silmälläpidettäväksi luokiteltu hyönteislaji• 
- koskikorento
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Kartta 11. Hyypän luontoarvojen inventointi vuodelta 1999

Kuva 17. Töyhtöhyyppä pellolla Korhoskylässä.
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3.1 
Suunnittelumenetelmä 
ja aineistot

Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen selvi-
tystyössä laadittiin käyttö- ja hoitosuunnitelma, 
jossa osoitetaan maisemanhoidon ja maankäytön 
periaatteet alueella todettujen arvojen säilyttämi-
seksi. Suunnitteluyö on tehty yleisiä maisema-
arkkitehtuurin alan maisemanhoidon suunnit-
telumenetelmiä noudattaen. Intressiryhmät ovat 
vaikuttaneet sisällön muotoutumiseen.  Suunnit-
telukohteen erityispiirteitä on määritelty kartta-, 
kuva- ja kirjallisiin lähteisiin pohjautuvan maise-
maselvityksen, projektityöntekijän maastokäyn-
tien sekä osallistyöskentelyn avulla. Kyläläisten 
maisema-arvostuksia on otettu huomioon muun 
muassa kyselyjen avulla. Erityispiirteiden mää-
rittelyssä korostuu maastonmuotojen ja muiden 
luontotekijöiden sekä rakennetun ympäristön ra-
kenteen tarkastelu.

Tärkeimpinä aineistoina on käytetty muun mu-
assa Kauhajoen kunnan ja maanmittauslaitoksen 
laatimia digitaalisia paikkatietoaineistoja, alueelta 
aikaisemmin tehtyjä inventointeja, vanhoja kart-
toja ja kuvia, ilmakuvia, maastokäynneillä tehtyjä 

3 Suunnitteluprosessin ja 
hoitokokeilujen tulokset

havaintoja sekä kirjallisia lähteitä. Paikkatietoai-
neistoja on ollut käytössä luontotekijöistä, infra-
struktuurista ja väestöstä; tällaisia ovat maanmit-
tauslaitoksen maastotietokanta korkeustietoineen, 
kaupungin ylläpitämät aineistot infrastruktuurista 
ja useiden eri inventointien tiedoista sekä väestöre-
kisterikeskuksen maanomistajatietokanta. Digitaa-
lista maaperätietoa ei ole ollut käytettävissä, mutta 
maaperätietoja on kerätty painetuista ja paina-
mattomista lähteistä. Tietoja on täydennetty kylän 
asukkailta saaduilla tiedoilla. Suunnittelutyössä on 
myös otettu huomioon suunnittelualueelle aikai-
semmin tehdyt maisemanhoidon suunnitelmat. 

3.2 
Sisältö ja pyrkimykset

Suunnitelman keskeinen osa ovat suositukset, 
jotka on määritelty teemoittain maisemanhoidon 
tavoitteita noudattaen. Suosituksia tukevat suun-
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nitelmakartta sekä rakentamista ohjeistavat hoito-
kortit. Suunnitelmakartassa osoitetaan rakentamis-
vyöhyke, virkistysreitistön hahmotelma, alueet, 
joita raivaamalla voidaan lisätä avoimuutta sekä 
luontoarvokohteet, jotka tulee ottaa huomioon ym-
päristöä muutettaessa. 

Tavoitteilla, suosituksilla ja karttamerkinnöillä 
on tarkoitus vaikuttaa monenlaisiin ympäristön 
muutostilanteisiin tiesuunnittelusta rakentamiseen 
ja vesistöjen hoitoon. Suunnitelman on tarkoitus 
ohjata kylän kehitystä siten, että alueen erityispiir-
teet, arvot ja asumisen viihtyisyys säilyvät. Esitetyt 
suositukset ja merkinnät tulisikin ottaa huomioon 
kaikissa Hyypän ympäristöä näkyvästi muuttavis-
sa hankkeissa. Keskeisimmät suositusten kohde-
ryhmät ovat hankkeiden vastuutahot yksityisistä 
rakentajista valtakunnallisiin toimijoihin ja valvo-
viin viranomaisiin.

Yhteistyötahoja, rahoitusmuotoja, jatkohanke-
tarpeita ja maisemanhoidon seurantaa esittelevien 
lukujen yhteydessä on hahmoteltu maisemanhoi-
don toimintaverkostoa ja tulevaisuutta. Yhteistyö-
verkostot ja tukimuodot muuttuvat jatkuvasti, ja 
siksi tukiverkoston hyödyntäminen vaatii jatku-
vaa aktiivisuutta. Suunnittelun osana onkin pyritty 
samaan alulle myös maisemanhoidon toteutusta 
tukeva järjestäytyminen, jonka avulla yhteistyön 
ja tukien hyödyntäminen tehostuisi. 

Suunnitteluprosessia on pidetty merkittävänä 
maisemanhoidon tulevaisuuden kannalta. Maise-
ma-arvoja ja maisemanhoitoa on pohdittu perus-
teellisesti eri osallisryhmien kanssa, jolloin maise-
manhoidon keskeiset kysymykset ovat jäsentyneet 
entistä tarkemmin.

3.3 
Maisemanhoidon 
lähtökohtia Hyypässä

Maisemanhoidon suunnittelussa kohdealuetta 
tarkasteltiin moniulotteisesti siten, että saatiin kä-
sitys maiseman muutoksen taustatekijöistä sekä 
syy- ja seuraussuhteista. Kulttuurimaisemaa luovi-
en ja ylläpitävien elinkeinojen toimintaympäristön 
ymmärtämistä pidettiin tärkeänä virhearvioiden 
välttämiseksi. Maiseman erityispiirteiden, arvo-
jen, uhkakuvien ja ongelmien määrittelyn lisäksi 
suunnitteluprosessissa pohdittiin myös arvojen ja 
erityispiirteiden säilymisen edellytyksiä ja maise-
man muuttumisen taustatekijöitä.

Säilymisen edellytykset

Maiseman arvojen säilyminen vaatii monen tekijän 
toimimista yhteen. Parhaat edellytykset maiseman 
erityispiirteiden ja arvojen säilymiselle on, kun:

maastonmuodoiltaan erottuva laakso pysyy • 
avoimena ja monimuotoisena maatalous-
maisemana
maatalous säilyy elinvoimaisena ja voi so-• 
peutua luonnonolosuhteiden asettamissa 
rajoissa elinkeinon sisällä tapahtuviin muu-
toksiin
tiemaisemakokemus nauhamaisesta kylästä • 
säilyy vaihtelevana ja nykyisen luonteisena, 
erityisesti laakson länsipuolen tien mitta-
kaavan ja luonteen säilyminen on tärkeää 
maisemakokonaisuudelle
laaksoon rajoittuvia metsiä hoidetaan aktii-• 
visesti maisema-arvot huomioiden, ja met-
sätalous tukee maatalouselinkeinon elinvoi-
maisuutta
kylä säilyy vireänä ja asuttuna ja palvelut • 
hyvinä
kyläläiset haluavat hoitaa maisemaa aktii-• 
visesti
kylällä on mahdollisuus kehittyä ja kasvaa • 
niin, että muutokset maisemassa kuten 
uudet rakennukset sopeutuvat nykyiseen 
maisemaan harmonisesti ja vanhan raken-
teen suhteen alisteisesti, viemättä pääroolia 
rakennetussa maisemassa
elinkeinojen toiminnan olosuhteet ovat sel-• 
laiset, että kylän elinkeinoilla on edellytyk-
set kehittyä ja kasvaa

Maiseman muuttumisen taustatekijöitä

Maatalouselinkeinojen elinmahdollisuudet ja toi-
mintatavat vaikuttavat ratkaisevasti kulttuuri-
maiseman arvojen ja erityispiirteiden säilymiseen. 
Hyypässä maatalouden elinkelpoisuuteen vaikut-
tavat luontotekijöistä aiheutuvat haitat ja edut sekä 
EU:n tukijärjestelmät määräyksineen. Elinkeinon 
toimintaan liittyviä uhkia ovat maanviljelyn kan-
nattavuutta huonontavat muutokset kuten EU-tu-
kien pieneneminen ja tukiehtojen tiukentuminen, 
rajoitusten lisääntyminen ja maataloustuotteiden 
tuottajahintojen lasku. Näiden uhkien torjuminen 
vaatii elinkeinoihin liittyvää innovointia, ja mai-
semanhoidolla voidaan välillisesti luoda vaihto-
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ehtoisia polkuja elinkeinojen muuntumiskyvyn 
edistämiseksi.  

Elinkeinojen toimintaedellytykset voivat huo-
nontua lähempänäkin syntyvistä syistä. Liiken-
neyhteydet, asumisen trendit ja yhteiskunta-
kehitys ylipäänsä vaikuttavat muuttovirtoihin, 
rakentamiseen ja elinkeinojen kannattavuuteen. 
Näihin muutoksiin liittyviä uhkakuvia ovat ky-
lien autioituminen, palvelujen huononeminen ja 
ränsistyvät rakennukset. Kylän elinvoimaisuuden 
heikkeneminen johtaa herkästi myös maiseman 
hoitamattomuuteen.

Maisema-arvoja uhkaavat myös paikalliset il-
miöt. Maiseman umpeutumisen syynä saattavat 
olla maanomistussuhteiden tai ammattiuran muu-
tokset. Osalta perikunnista ja ei-maanviljelijöistä 
maiden hoito jää vähäiseksi ja palstat pusikoituvat, 
kun maista saatava hyöty tulee epäsuoraksi ja mai-
ta koskeva päätöksenteko työläämmäksi.  Tällaiset 
kohderyhmät voivat saada sysäyksen maiseman 
hoitoon, jos sen keinot ovat kohtuullisen vaivatto-
mia ja edullisia.

Myös uudisrakentamiseen liittyy uhkakuvia. 
Muuttuvat tyylisuunnat ja harkitsematon raken-
nusten sijoittelu voivat kirjavoittaa rakennuskan-
nan ilmiasua niin, että maiseman harmonisuus, 
kauneus ja viihtyisyys kärsivät.

3.4 

Asukkaiden ja 
intressiryhmien 
antama palaute

Kylän asukkaiden toiveita ja näkemyksiä on tullut 
esille kyläiltojen, maanviljelijähaastattelujen, mai-
sematyöryhmän kokousten ja kaavakekyselyjen 
välityksellä. Suhtautuminen maisemahankkeeseen 
on yleisesti ollut varsin myönteistä. Epäilyjä on 
liittynyt jonkin verran odotuksiin siitä, mitä konk-
reettista hyötyä lopulta koituu. Jotkut ovat myös 
epäilleet, että hankkeen tuloksena elinkeinoihin ja 
rakentamiseen kohdistuu sittenkin toimintaa en-
nestään hankaloittavia rajoituksia. Turhautuneita 
äänensävyjä on kuulunut kyläläisiltä, jotka ovat 
aikaisemmin omasta aloitteesta pyrkineet hoito-
toimien aloittamiseen, mutta siihen haettu tuki on 
syystä tai toisesta evätty.

Suoran vuorovaikutuksen lisäksi kyläläisten nä-
kemyksiä kylämaiseman arvoista ja uhkista sekä 
maisemanhoitoon kohdistuvista odotuksista kar-
toitettiin yhdistyksille (12 kpl), karjankasvattajille 
(22 kpl), maanviljelijöille (54 kpl) ja yrityksille (19 
kpl) suunnatulla kyselyllä. Kyselyissä oli yhteisiä 
arvoja ja odotuksia selvittäviä kysymyksiä sekä 
elinkeinonharjoittajille osoitettuja kysymyksiä, 

joissa pyydettiin arvioimaan elinkeinon toimin-
taedellytyksiä, ympäristöön liittyviä tarpeita ja 
kehittämismahdollisuuksia. Maatalouden harjoit-
tajilta tiedusteltiin lisäksi, onko heillä kokemuk-
sia maisemanhoidosta tai kiinnostusta hyödyntää 
maisemanhoidon mahdollisuuksia omassa työssä. 
Vastauksia tuli 22 kappaletta, vastausprosentti oli 
21. Kaikki intressiryhmät olivat edustettuna tasa-
puolisesti vastaajissa. Tuloksia käsitellään seuraa-
vassa luvussa.

Kyselyn toteutuksessa ja vastausten tulkinnassa 
lähtökohta oli asukasosallisuuden näkökulma. Ky-
selyn tulokset luovat yleiskäsityksen siitä, minkä-
laisia mielipiteitä hankkeen keskeiset kysymykset 
kylällä herättävät.

3.5 

Arvot, uhkakuvat, 
ongelmat ja odotukset

Kyläläiset kokevat maiseman konkreettisten asi-
oiden kautta. Tärkeitä pohdinnan kohteita ovat 
kysymykset, jotka liittyvät siihen, kuinka vilje-
ly onnistuu, kuinka laitumia järjestyy tarpeeksi, 
kuinka joesta saa kalaa, kuinka rakentaja löytää 
rakennuspaikan niin että naapuritkin ovat tyyty-
väisiä, kuinka päivittäinen asiointi ja liikkuminen 
sujuvat tai missä voisi käydä uimassa ja kävelyllä 
rauhassa luvan kanssa. Monista kommenteista käy 
ilmi, että varsinaiseen maiseman kauneuden huo-
maamiseen vanhat asukkaat ovat heränneet vasta, 
kun maisema on alkanut saada huomiota ja kehuja 
ulkopuolisilta.  

Kiinnostus maisemanhoitoon tapaa usein saa-
da vauhtia, kun maisemakuvaan on ilmaantunut 
epätoivottuja piirteitä tai kun aletaan pohtia tule-
vaisuuteen liittyviä uhkakuvia. Näitä asioita poh-
dittiin Hyypän osallisyhteistyössä. Seuraavassa 
taulukossa on kooste esille nousseista ongelmista 
ja uhkakuvista.

Spontaaneissa kannanotoissa päällimmäi-
siksi toiveiksi on noussut:

maiseman umpeutumisen estäminen• 
joen kunnon kokonaisvaltainen kohen-• 
taminen
laakson itäpuolen tieyhteyksien paran-• 
taminen
virkistyskäytön ja matkailun mahdol-• 
lisuuksien lisäämiseen liittyvät toiveet 
kuten uintipaikan ennallistaminen, 
laavun ja näkötornin rakentaminen ja 
maisemapaikkojen esilletuominen.
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Taulukko 6. 
Kyläläisten määrittelemiä Hyypänjokilaakson ongelmia ja uhkakuvia.

Ongelmia:
maatalouden erityisolosuhteet (pohjavesi, • 
maastonmuodot, pienet peltokuviot, joen 
tulviminen) heikentävät kilpailukykyä 
”lakeuksiin” nähden
joki tulvii herkästi, laakson alatasot ovat • 
märkyyden vuoksi hankalia viljellä ja 
hoitaa
länsipuolen raittimainen, mutkainen kylä-• 
tie toimii myös ohikulkuliikenteen väylänä 
kahden maakunnan välillä, siihen kohdis-
tuu muutospaineita
maisemaa jakavilla kanjonialueilla on • 
rehevä maapohja, minkä vuoksi puulajina 
on usein näkymiä peittäviä lajeja kuten 
kuusta ja lehtipuulajeja tiheänä kasvustona
maa-aines on helposti irtoavaa, eroosion • 
vaara huomioitava monissa toimenpiteissä 
jokivarren puu- ja pensaskasvustot, pelto-• 
lohkojen metsitys ja käytöstä poistuneiden 
peltolohkojen pensoittuminen ovat sulke-
neet näkymiä ja jakaneet maisematiloja
pohjavesiluokitus asettaa rajoituksia ja • 
esteitä alueiden käytölle

Uhkakuvia: 
kyliä autioituu ja palvelut heikkenevät• 
maisema kasvaa umpeen• 
jokirannat kasvavat tiheätä puustoa ja • 
pensaikkoa, jokiuoma tukkeutuu puusta ja 
maa-aineksesta
maatalousmaiseman yksityiskohdat kuten • 
ladot ja laidunkarja vähenevät
vanhat rakennukset ränsistyvät• 
pihamaat ovat hoidon puuttuessa siivot-• 
tomia
itäpuolen tie pysyy huonona• 
luonnon monimuotoisuus vähenee ja pu-• 
rotaimenkanta pienenee
rakennetaan ympäristöön sopimattomia • 
rakennuksia
rakennetaan paikoille, jotka rikkovat kylä-• 
rakennetta
laakson ympärysmetsien hakkuita tehdään • 
maisemaa rumentavalla tavalla
metsänuudistamisessa valitaan maise-• 
maan huonosti sopivia lajeja
maanviljelijöiden ja uudisasukkaiden välil-• 
lä syntyy ristiriitoja

Kuva 18. Työniloa kansainvälisellä työleirillä Jokimäenkoulun talkookohteessa heinäkuussa 2008.
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Kyläläisillä on selkeitä maisemanhoitoon koh-
distuvia odotuksia. Kyläilloissa ja muissa tapaami-
sissa kyläläisten esiin nostamiksi päällimmäisiksi 
aiheiksi nousivat pusikot, joen ennallistaminen, 
itäpuolen tien kunnostaminen sekä virkistysmah-
dollisuuksien kohentaminen eri tavoin. Rakenta-

misen kysymyksissä toivottiin yhteisymmärrystä. 
Kyselyiden kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että 
on tärkeää ottaa huomioon maanomistajien edut 
niin, ettei yhteiskunta nauti maisemasta pelkästään 
maanomistajien kustannuksella.

Taulukko 7. 
Kyläläisten maisemanhoitoon kohdistamia odotuksia.

Maisemaan kohdistuvia tärkeimpiä odotuksia: 
estetään pusikoituminen
sallitaan rakentaminen reunavyöhykkeellä
tiedotetaan riittävän hyvin hankkeista
parannetaan joen virtausta
maanomistajat hyötyvät, kun maiseman arvo säilyy hoidon ansiosta
itäpuolen tie päällystetään

Myönteisiä
vahva maatalousyrittäminen (urakoitsija hyötyy)
salaojitus
tuet ja verotus
tuotannosta saatava hinta
rauhallinen työympäristö
tila ja laajennusmahdollisuudet
nopeat internetyhteydet
kylän elinvoimaisuus
asukkaiden määrä
vuokra-asuntojen ja muiden asuntojen saatavuus
kylän tunnettuus matkailukohteena

Kielteisiä
laidunmaiden puute
pohjavesialueesta johtuvat rajoitukset mm. 
karjanlannan levitykseen ja elinkeinoja koskevat 
rajoitukset ylipäätänsä
tukiin liittyvän tiedon puute
peltojen kesantotuki, joka poistaa hyvää pelto-
maata viljelykäytöstä
tulvat
väestön ikääntyminen ja muutto keskustaan
huonot liikenneyhteydet
joidenkin teiden huono kunto

Elinkeinojen menestymiseen vaikuttavia tekijöitä

Taulukko 8. 
Hyypän elinkeinonharjoittajien näkemyksiä menestymiseen vaikuttavista tekijöistä

Kuva 19. Metsäkeskuksen metsäluonnonhoitohankkeen hoitotöiden tuloksia Hyypässä talvella 2008.
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Kylän elinkeinonharjoittajien 
odotukset ja menestystekijät

Elinkeinonharjoittajilta tiedusteltiin oman elin-
keinon menestymiseen vaikuttavia tekijöitä, suh-
tautumista uusiin yrittäjiin, virkistyskäyttöön ja 
sen lisääntymiseen sekä elinkeinonharjoittajien 
maisema-arvostuksia. Menestymiseen vaikuttavia 
tekijöitä on arvioitu taulukossa 6.

Elinkeinonharjoittajat toivottavat mahdolliset 
uudet elinkeinonharjoittajat tervetulleiksi Hyyp-
pään, ja moni katsoo voivansa jopa hyötyä elin-
keinotoiminnan vilkastumisesta. Virkistyskäytön 
mahdolliseen lisääntymiseen suhtauduttiin täysin 
myönteisesti, ja omilla mailla sijaitsevien peltotei-
den käyttö virkistystarkoitukseen ollaan valmiita 
sallimaan, kunhan se ei hankaloita omaa elinkei-
noa.

Erityisimmiksi arvoiksi elinkeinonharjoittajien 
keskuudessa nousivat itse jokilaakson avoin mai-
sema sekä kylän elinvoimaisuus. Kohentamisen 
arvoisiksi asioiksi katsottiin:

joen ja jokivarsien näkyvyys,• 
rakentamisen säätely,• 
pihojen siisteys,• 
itäpuolen tien kunnostus,• 
vanhojen rakennusten ränsistyminen,• 
elinkeinoja ja asutusta tukevan kyläkes-• 
kuksen kehittäminen. 

Esille tuotiin myös toive, että tämän maisema-
hankkeen ansiosta saadaan näkyviä konkreettisia 
asioita aikaiseksi, sillä useista aiemmista yrityksis-
tä huolimatta tähän ei ole vielä päästy.

Viranomaisten kokemat 
arvostukset, uhat ja odotukset

Viranomaisten näkemykset tulivat esille ohjaus-
ryhmän välityksellä. Ohjausryhmässä edustettui-
na olevat viranomaistahot olivat sitä mieltä, että 
tiukkojen määräysten liittäminen käyttö- ja hoito-
suunnitelmaan ei ole välttämätöntä, mutta maan-
omistajien vapaaehtoinen mukanaolo on keskeisen 
tärkeää. Muut odotukset koskivat arvojen määrit-
telyä ja vuorovaikutteista suunnittelua.

Kuva 20. Näkymiä laakson itäpuolen soratieltä. Tie kulkee 
pääosin suoraa 1960-luvulla rakennettua linjausta. Tien ko-
hentamiseen kohdistuu elinkeinojen ja laakson asukkaiden 
taholta suuria odotuksia.
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Viranomaisnäkökulmasta olennaisimpana asia-
na pidettiin alueen maisema-arvojen määrittelyä. 
Lisäksi esitettiin, että kyläkokouksissa pitää kes-
kustella perusteellisesti ja selkeästi tavoitteista, 
esimerkiksi onko elinympäristö uhattuna, mitä 
konkreettista hyötyä suunnitelmalla saavutetaan, 
ja mitkä ovat maisemanhoidon kannalta merkityk-
sellisiä asioita. Viranomaiset toivoivat, että kylä-
läiset määrittelisivät hankkeen sisällön hyvin pit-
källe itse. Tiivis yhteistyö kyläläisten kanssa sekä 
perusteellinen tiedotus olivat myös viranomaisten 
odotuksissa. 

Tuloksiin liittyviä odotuksia olivat tukien käy-
tön tehostaminen, vesiluonnon huomioiminen 
maisemanhoidossa, viranomaisten käytössä ole-
van tiedon lisääntyminen sekä jatkosuunnittelun 
tarpeiden tarkentuminen esimerkiksi rakentami-
sen ohjauksessa ja metsäluonnon hoidossa.

3.6 
Toteutetut hoitokokeilut ja 
maisemanhoidon teemaillat

Suunnittelutyön aikana pyrittiin löytämään suo-
situsten lisäksi sellaisia maisemanhoidon keino-
ja ja tukitoimia, jotka toimivuudellaan pitäisivät 
kynnyksen matalana hoitaa ympäristöä ja roh-
kaisisivat kyläläisiä sitoutumaan tavoitteiden to-
teuttamiseen. Käytännön kokemuksia kerättiin 
maisemanhoitokokeiluilla, joissa kyläläisten halu 
maisemanhoitotyöhön joutui samalla testiin. Hoi-
tokokeiluja järjestettiin myös yhteistyössä muiden 
meneillään olevien maisemanhoitoon tähtäävien 
hankkeiden kanssa. 

Hankkeen omia hoitotöitä tehtiin neljässä koh-
teessa (yhteensä n. 2 ha), ja yhteistyökohteita oli 
neljä kesällä 2007 toteutunutta (n. 1,5 ha) sekä 
lukuisia vuoden 2008 aikana toteutuneita metsä-
luonnonhoitohankkeen kohteita (yhteensä n. 30 
ha). Kohteet sijaitsivat eri puolilla maisema-aluetta 
Hyypän eri kylissä avoimen kulttuurimaiseman 
alueilla. Lisäksi laadittiin yksi esimerkkihoito-
sopimus EU:n maisemanhoidon tuen hakemista 
varten.

Maisemanhoitokokeilujen lisäksi hankkeen 
tavoitteiden edistämiseksi järjestettiin kolme tee-
mailtaa, joissa jaettiin tietoa maisemanhoitoon 
liittyvistä tuista ja sopivista toimintatavoista. Tee-
maillat järjestettiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan 
metsäkeskuksen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, 
Kauhajoen kunnan sekä Etelä-Pohjanmaan ProAg-
ria -maaseutukeskuksen kanssa.

Vuoden 2007 maisemanhoitotyöt: 
Kauhajärven kirkon ympäristön raivaukset • 
talkootyönä
Jokimäenkoulun ympäristön raivaukset tal-• 
kootyönä
Kävelyreitti Korhoskylään-Jokimäenkylään • 
talkootyönä
Laidunalueen raivaus Panttikylässä urakoin-• 
tina
EU:n erityistukisopimusluonnos ei-maanvil-• 
jelijälle Juonikylässä

Yhteistyökohteet:
Kansainvälinen työleiri: kolme kohdetta, • 
yht. n. 1 ha
Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin jo-• 
kimetsurihanke: Mäntysalon niitty 0,5 ha
Metsäkeskuksen metsäluonnonhoitohanke: • 
yhteensä 40 ha kohteita

Maisemanhoidon teemaillat:
Metsäkeskus ja kunta: Metsäluonnonhoito, • 
metsätalouden ympäristötuki, erityisympä-
ristötuet
SEAMK: Vanhojen rakennusten korjaus• 
ProAgria: Erityisympäristötuet ja tukisuun-• 
nitelmat

Kuva 21. Talkoolainen työn tiimellyksessä Jokimäenkoulun ympäristön 
raivaustalkoissa kesäkuussa 2008. Talkoot keräsivät muutaman kymmentä 
osallistujaa ja onnistuivat odotusten mukaisesti.
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Kauhajärven kirkon ympäristön raivaus

Kauhajärvellä raivauskohteena oli kantatie 44:n ja Kauhajärven kirkon väliin jääviä yksityisten omis-
tuksessa olevia alueita, joita raivaamalla pyrittiin saamaan kirkko näkyviin tielle ja kylän pääraitille ja 
vastaavasti näkymiä kirkolta kylän mäelle. Talkoiden järjestämisestä vastasi Kauhajärven maa- ja kotita-
lousseura yhdessä hankkeen kanssa. Räntäsateen saattelema talkoopäivä onnistui odotetusti, kun nuorta 
puustoa ja peittävää pensaikkoa kaatui näkymiä peittävältä alueelta kylän paraatipaikalla. Talkooväki 
toi omat työvälineet, hanke polttoaineen ja eväät. 

Jokimäen koulun ympäristön raivaus

Kunnan omistamaa Jokimäen koulun ympäristöä raivattiin talkoilla JoPaKi ry:n (Jokimäenkylän, Pant-
tikylän ja Kiviluomankylän yhteinen kyläyhdistys) jäsenten voimin. Näkymiä oli auki raivaamassa noin 
tusina eri-ikäistä talkoolaista – ilahduttavasti mukana oli myös koululaisia. Tiheää koivikkoa harvennet-
tiin urheilukentän takana, ja männikön aluspusikkoa raivattiin Jokimäentien varressa koulun vieressä. 
Tienvarren raivauksien ansiosta laakson peltoaukeat näkyvät männikön lomitse Jokimäentielle, ja kou-
lurakennus pihapiireineen näkyy nyt tielle kauempaa. Urheilukentältä avautui näkymiä peltoaukeille 
moneen suuntaan.

Kävelypolku Töyhtöhyypän kierros Korhoskylässä

Korhoskylän-Jokimäenkylän alueelle perustettiin talkoilla 6 km pituinen kävelyreitti. Reitti suunniteltiin 
yhteistyössä Hyypän Urheilijoiden ja Hyypän kyläseura ry:n kanssa hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnok-
sessa esitetyn reittiehdotuksen pohjalta. Em. seurat vastasivat toteutuksesta talkoilla, ja vastaavat myös 
reitin hoidosta. Maisemahanke vastasi kuluista, jotka muodostuivat opasteista ja raivauksesta. Luvat 
polkuun hankittiin maanomistajilta maisemahankkeen toimesta. Reitti kulkee avoimessa laaksomaise-
massa kylä- ja peltoteitä sekä polkuja pitkin. Puuttuva yhteysjakso reititettiin kesantopeltoa pitkin.

Uimapaikka

Kyläläisten yhteiseksi uimapaikaksi etsittiin kohdetta useista kohdista Hyypänjoen varrelta. Neljää 
kohdetta tarkasteltiin tarkemmin (Havuskylä, Jokimäenkylä, Panttikylä, Rotolankylä). Näissä arvioitiin 
toteutuskelpoisuutta (mm. jokitörmän eroosioherkkyys), veden määrää, saavutettavuutta, pysäköinti-
mahdollisuutta lähettyvillä ja turvallisuutta tulvien aikana. Lähtökohtana oli, että toteutus olisi pieni-
muotoinen joen törmän loivennus ja vahvistaminen erikokoisella kiviaineksella. Kolmeen kohteeseen 
saatiin maanomistajan alustava lupa. Nämä kohteet sisällytetään käyttö- ja hoitosuunnitelmakarttaan 
tulevaisuuden toteutusta varten. Vesi oli loppuvuoden 2007 liian korkealla, jotta uimapaikka olisi voitu 
toteuttaa.

Laitumen raivaus Panttikylässä

Hankkeen aloitteesta neuvoteltiin laitumen raivauskohde Panttikylään. Kohteessa maanomistaja ja 
urakoitsija tekivät etuvaihtokauppaa: maanomistaja sai raivauspalvelua, urakoitsija työn tuloksena syn-
tyneet hakkeet. Kohde on jokivartta, jossa maaperä on pehmeä kosteiden säiden aikana. Tämän vuoksi 
raivauksen toteuttaminen raskaalla kalustolla edellyttää sopivaa, kuivaa ajankohtaa.

Könnönkylä: vanha osuuskauppa ja ratsastustallin ympäristö

Heinäkuussa 2007 järjestettiin Nummijärvellä kansainvälinen työleiri, jonka ohjelmaan kuului kohteita 
myös Hyypän suunnittelualueella. Leiriläisten hoitokohteet valittiin yhteistyössä maisemahankkeen 
kanssa, ja työn organisoinnissa Hyypän kohteiden osalta tehtiin yhteistyötä. Leiriläiset keräsivät Jokimä-
en koulun talkoissa kaadettuja puita pinoihin haketusta varten, pystyttivät aitaa ratsastustallin pihapiiris-
sä Könnönkylässä sekä maalasivat nykyisin varastona toimivan maamerkkirakennuksen, Könnönkylän 
vanhan osuuskaupan perinnemaalilla. Könnönkylän kohteet ovat yksityisten omistuksessa. 
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Pensoittuneen pellon raivaus niityksi Juonikylässä

Juonikylässä raivattiin puoli hehtaaria tiheäksi pensoittunutta, yksityistä peltoa Etelä-Pohjanmaan 
luonnonsuojelupiirin Jokimetsuri –hankkeen kokeilukohteena. Hankkeessa haettiin kokemuksia mai-
semanhoidon urakoinnista ja kartoitettiin urakoitsijoita maisemanhoitotöiden tekijöiksi. Kohde valittiin 
yhteistyössä maisemahankkeen kanssa. Käytöstä poistuneella peltolohkolla raivattiin tiheää, maisemia 
peittävää puu- ja pensaskasvustoa raivaussahalla, niitettiin heinää koneellisesti, ja raivattiin niittojäte 
haravakoneella. Tuloksena avautui näyttäviä näkymiä vilkkaasti käytetyltä Hautalankyläntieltä avoi-
meen laaksoon. Kohde on tyypillinen tehokohde maisemanhoidon edistämisessä: maisemanhoidon tuen 
avulla voisi maat omistava ei-maanviljelijä hoidattaa alueitaan avoimena, jolloin merkittävä näkymä 
pysyisi avonaisena.

EU:n maatalouden erityistukisopimusluonnos ei-maanviljelijälle Juonikylässä

Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin Jokimetsuri –hankkeessa mukana olleelle maanomistajalle laa-
dittiin maisemahankkeen avulla sopimusluonnos EU:n maatalouden maisemanhoidon erityistuen ha-
kemista varten (perinnebiotooppi). Sopimuksen ja siihen tarvittavan hoitosuunnitelman laati ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan maisemanhoidon neuvoja Anna Wahlberg. Suunnitelma laadittiin 3ha:n kokoiselle, 
käytöstä poistuneelle peltoalueelle, jolla kasvaa maisemaa peittävää pensaskasvustoa. Sopimusluon-
noksen avulla tarjotaan ei-maanviljelijälle malli maisemanhoidon tuen hakemiseksi. Jos EU:n erityistuen 
hakija ei ole maanviljelijä, joka kuulu perustukien piiriin, tarvitaan yhteistyökumppaniksi rekisteröity 
yhdistys, esimerkiksi kyläyhdistys tai perustuen piirissä oleva viljelijä. 

Metsäluonnonhoitohankkeen kohteet

Metsäkeskus saattoi maisemahankkeen kanssa alulle merkittävän oheishankeen, jossa laaditaan tila-
kohtaiset metsänhoitosuunnitelmat Hyypän maisemallisesti merkittäville metsäalueille. Käytännössä 
lähes kaikille maisemahankkeen suunnittelualueen reunametsille ja metsäsaarekkeille (yhteensä n. 800 
hehtaaria) voidaan laatia metsäluonnon hoitosuunnitelmat mikäli maanomistajat myöntyvät suunnitte-
luun. Metsäluonnonhoitohanke käynnistyi kesäkuussa 2007 ja jatkuu vuonna 2008. Hanke rahoitetaan 
valtion KEMERA-rahoituksella ja Kauhajoen kaupungin omavastuuosuudella. Siinä myös toteutetaan 
maisemanhoitotöitä, joihin etsitään kohteita yhteistyössä maisemahankkeen kanssa.

Metsäluonnonhoidon ja maatalouden erityistukien teemailta 

Tiedotustilaisuuksien tarkoituksena oli tukea maisemahankkeen päämääriä eli kannustaa maanomistajia 
hoitamaan maisemaa ja käyttämään hyväksi tähän tarjolla olevaa yhteiskunnan tukea. Hankkeen en-
simmäisessä teemaillassa esiteltiin maa- ja metsätalouteen liittyviä tukimuotoja. Kauhajoen kaupungin 
maatalouspalvelusihteeri Sirpa Peltokangas esitteli EU:n ympäristötukiin liittyviä maatalouden erityis-
ympäristötukia, joita voi saada sitoutumalla hoitamaan maisemaa ja ympäristöä. Metsänhoitoyhdistyk-
sen metsänhoidon suunnittelija Markku Salmirinne kertoi maiseman huomioimisesta metsänhoidossa. 
Metsäkeskuksen luonnonhoitopäällikkö Matti Seppälä esitteli luonnonhoitohankeen mahdollisuutta 
Hyypässä. Luonnonhoitohanke sai kannatusta paikalla olleiden metsänomistajien keskuudessa.

Vanhojen rakennusten korjauksen teemailta

Toisessa tiedotustilaisuudessa Seinäjoen ammattikorkeakoulun konservoinnin koulutusohjelman yli-
opettaja Matti Laine kertoi mitä asioita tulee ottaa huomioon vanhoja rakennuksia korjattaessa. Kuvis-
sa esillä olleet esimerkit osoittivat, kuinka huonokuntoisen näköisestä kohteesta saadaan korjaamalla 
komea. Tilaisuudessa virisi myös keskustelu rakennusten hoitoon liittyvistä arvoista ja ohjeistuksesta. 
Ohjeistusta kaivattiin, vaikka aikaisempien vuosikymmenten ”viralliset korjausohjeet” ovat tarjonneet 
nykynäkemyksen mukaan arvojen säilymisen suhteen varsin huonojakin ratkaisuja.
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Maatalouden erityistukien, erityistukisuunnitelmien ja pihasuunnittelun teemailta

Kolmas tiedotustilaisuus järjestettiin yhteistyössä ProAgria Etelä-Pohjanmaan kanssa. Maisemanhoidon 
neuvojat Anna Wahlberg ja Riikka Asunmaa esittelivät ohjelmakauden 2007-2013 mukaisia maatalouden 
ympäristötukijärjestelmän maisemanhoitoon suunnattuja erityisympäristötukia ja vastasivat yleisön 
kysymyksiin. Esitys osoitti kuinka monenlaisiin maisemanhoitotöihin tukimuotoja on tarjolla.

Uusien hoitokeinojen kehittely

Hankkeen aikana pyrittiin myös kehittämään aivan uusia maisemanhoitoa edistäviä keinoja. Kehittelyn 
tuloksena perustettiin Hyypän kyläseura ry:n alaisuuteen ns. puskarahasto, johon kerätään varoja mai-
semanhoidon toteutusta varten. Kunta lahjoitti pesämunan rahastoon, jonka kartuttamisesta ja rahojen 
jaosta vastaa kyläseura. Rahoja on tarkoitus käyttää maiseman avoimuutta lisäävän työn tukemiseen 
kuten pensaikon raivaamiseen näkymälinjoja peittävillä kohdilla.

Kokeilujen kokemuksia

Kokeilujen avulla saatiin kokemusta erilaisten hoi-
tokeinojen toimivuudesta. Maisemanhoidon kei-
nojen valmistelussa, toteutuksessa ja hyödyissä on 
eroja. Kaikki kokeillut keinot osoittautuivat hyö-
dyntämisen arvoisiksi. Maisemanhoito parhaim-
millaan onkin monen tahon ja toimijan yhteistyötä 
ja tuottaa maiseman kaunistumisen lisäksi monen-
laista lisäarvoa.

Talkootyö sopii parhaiten yhteisiksi koettuihin, 
pienialaisiin kohteisiin. Talkoot järjestyivät hel-
posti, kun luvan kysyjänä oli hanketyöntekijä eli 
kylän ulkopuolinen henkilö ja taustalla julkisuu-
dessa esillä ollut hanke. Jos kyläseura tai yksityi-
nen on aloitteen tekijänä, pelätään helposti luvan 
kysymisen tuntuvan syytökseltä maiden huonosta 
hoidosta. Luvan kysyminen on helpompaa kyläläi-
selle, kun maanomistaja on kunta tai muu yhteisö, 
ja kohde on yhteisöllisessä käytössä. Talkoolaisilla 
tulee olla tunne, että he ja kylä yhteisönä hyötyvät 
yhdessä tehdystä työstä. Talkookohteiksi valittiin 
näillä periaatteilla päiväkodin ja kylätalon ympä-
ristö, ja tavoitteeksi asetettiin kylän paraatiraken-
nuksen esiin saanti ja kävelyreitin perustaminen. 
Muita yhteiseksi koettuja kohteita Hyypässä voi-
sivat olla tienristeysten ympäristöt ja uimapaikka. 
Talkootyön tekijät ja työvälineet järjestyivät hyvin 
kylän seurojen toimesta. Myös tietotaito töiden 
toteuttamiseen on asukkailla itsellään, kunhan 
hoitotöiden päämäärä on selvillä. Tehokkaimmin 
maisemanhoitotyöt hoituvat, kun työssä on käytet-
tävissä ajanmukaiset välineet. Talkootyön määrä ei 
saa olla liian suuri, jotta töistä ei muodostu innos-
tusta karkottavaa taakkaa. 

Koneellisesti tehtävät raivaukset ovat maaseu-
dulla arkipäivää, ja tehokkain työtapa on maise-
manhoitotöissäkin mielekäs valinta. Maisemanhoi-
don toteutuksessa onkin syytä vahvistaa urakoin-
nin mahdollisuuksia. Koneellisessa raivauksessa 
vaatimukset kohdistuvat työn mittakaavaan - ko-
vin pieniä kohteita ei kannata raivata koneellisesti 
yksittäisinä töinä. Maisemanhoidon tukien hyö-
dyntäminen urakoitsijoiden käytössä ja useamman 
omistajan yhteistyö voivatkin olla varteenotettavia 
tapoja edistää urakointia toteutuskeinona.

Maisemanhoitoon tukea tarjoavia yhteistyöta-
hoja on lukuisia. Yhteistyötahojen ja kylän toimi-
vien ryhmien kohtaamiselle on eduksi, että kyläl-
tä löytyy helposti yhteyshenkilöitä, joiden avulla 
hoitokohteita voidaan löytää. Valmis suunnitelma 
voi auttaa löytämään hoitokohteita yhteistyöhank-
keisiin. Yhden maanomistajan omituksessa olevat 
maat sopivat moniin yhteistyöhankkeisiin hyvin, 
sillä yksittäisen henkilön kanssa järjestelytyöt ovat 
selkeitä.

Suurin osa avoimena hoidettavasta alueesta 
on yksityisten omistuksessa olevaa maata, jonka 
hoidosta maanomistajan toivotaan ottavan vastuu-
ta esimerkiksi maatalouden erityistukien turvin. 
Tukien hakemiseen ja haussa tarvittavien suun-
nitelmien tekemiseen tarjotut palvelut edistävät 
osaltaan maisemanhoidon toteutumista. Hyypässä 
suurin hyöty koituisi, jos tukien piiriin saataisiin 
maanviljelykäytön ulkopuolelle joutomaiksi jää-
neitä lohkoja, jotka ovat ei-maanviljelijöiden omis-
tuksessa. Tähän tarvitaan yhteistyötahoksi paikal-
linen yhdistys tai maanviljelijä.
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Eri hoitokeinot paitsi edistävät maisemanhoidon 
päämääriä myös tuottavat erilaista oheishyötyä, 
kuten yhteisöllisyyden lujittumista tai hyötyä elin-
keinoille. Maisemanhoidossa keinovalikoiman kir-
jon hyödyntäminen onkin suositeltavaa. 

3.7 
Hankkeesta opittua 

Hengen luontia

Selvitystyö sujui varsin myönteisessä hengessä. 
Myönteistä vastaanottoa tuki kyläseuran keskei-
nen rooli hankevastuullisena, tehokas vapaaeh-
toisuutta ja kyläläisten päätäntävaltaa korostanut 
tiedotus sekä alueen kylien toimijoista koottu kat-
tava työryhmä. 

Ennakkoluulojakin esiintyi jonkun verran; tyy-
pillisimmät ennakkokäsitykset liittyivät rajoituk-
sien lisääntymiseen ja EU-yhteyksiin. Keskustelut 
maanviljelijöiden kanssa osoittivat, että EU-sään-
nösten kaltaisia jäykkiä rajoituksia ja määräyksiä ei 
haluta toiminnan taakaksi. Tiedotuksessa pyrittiin-

kin painottamaan sitä, että maanviljelijöiden toi-
mintamahdollisuuksia halutaan tukea, jotta huo-
mion kohteena oleva maatalousmaisema säilyisi. 
Selvitysprosessin alkuvaiheessa myös haastateltiin 
kaikki karjankasvattajat, jotta maatalouden näkö-
kulma hahmottuisi suunnittelutyön perustaksi.

Suunnitteluprosessi osoitti, että ennakkoluuloja 
voidaan hälventää avoimella, selkeällä tiedotuk-
sella. Tiedotuksessa tuotiin esille työn kansallinen 
luonne, maanviljelijöiden tärkeä rooli sekä kylä-
läisten suora mahdollisuus vaikuttaa hoitosisältö-
jen muotoiluun. Tiedotuksessa myös tuotiin vah-
vasti esille, että kylän kehittymismahdollisuudet 
säilyvät. Tiedotuksessa käytettiin monipuolisia 
keinoja, jotta tieto olisi tavoittanut kaikki osalli-
set mahdollisimman hyvin. Keinoihin sisältyivät 
suorat tiedotteet kotitalouksiin, maanomistajille ja 
yhdistyksille, omien internet-sivujen ylläpito sekä 
runsas mediatiedottaminen. 

On tärkeätä, että suhtautuminen maisemanhoi-
toon säilyy myönteisenä. Suunnittelussa lähdettiin 
oletuksesta, että parhaiten maisemanhoitoa edistä-
vät suositukset ja toteutuskeinot, jotka ovat hou-
kuttelevia, mielekkäitä ja tukevat kylän elinkeino-
ja. Maisemanhoidon osallistumismahdollisuuksia 

Kuva 22. Kansainvälisen työleirin nuoret maalasivat vanhan osuuskaupan rakennuksen Könnönkylässä heinäkuussa 2008.
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