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Marketta Nummijärvi, Juanjo Galan ja Kirsi Hutri-Weintraub ovat pohtineet työpajoissa Kauhajoen Hyypänjokilaakson sopeutumista ilmastonmuutokseen. K UVAT: AUNE WARONEN

Ilmasto tarvitsee maaseutua
Kauhajoki
Aune Waronen
Kauhajoen Hyypänjokilaakso on
ollut keväästä saakka mukana pilottihankkeessa, jossa on pohdittu ilmastonmuutoksen vaikutusta maisemaan ja etsitty yhdessä
tavoitteita, joilla uhat voi selättää.
Eurooppalaisen maiseman sopeutumista ilmastonmuutokseen
tarkasteleva AELCLIC-hanke on
tuonut yhteen paikalliset toimijat
virkamiehistä viljelijöihin.
Kolmessa Kauhajoen työpajassa esille ovat nousseet niin uudet
viljelylajikkeet ja liikkumisen hiilineutraalit keinot kuin etätyön
ja matkailun mahdollisuudetkin.
Kaikkia saatetaan tarvita sopeutumisessa, kun ilmasto muuttuu.
Vastakkainasettelua ei sen sijaan ole tarvittu: kaikilla on yhteinen huoli maiseman säilymisestä.
Uhkakuvien maalaamisen sijasta
työpajoissa on kuunneltu herkällä korvalla eri osapuolia.
Hyypänjokilaakson päätyminen
mukaan pilottiin oli monen tekijän summa. Pääosassa oli kuitenkin kulttuurimaisemahanke, joka
on toteutettu alueella.

Avoin työtapa oli hyyppäläiselle maanviljelijälle Mikko RotolaPukkilalle uusi, vaikka Hyypänjokilaaksossa on opittu yhteistyöhön, kun maisemanhoitoalueen
hanketta on viety eteenpäin.

Hyypänjokilaakson viljelijät Mikko Rotola-Pukkila ja Asko Ojala (vasemmalla ja keskellä) ovat osallistuneet pilottihankkeen työpajoihin.

Linda Leinonen, Jeremias Laitamäki, Marketta Nummijärvi ja Riikka Asunmaa pohtivat, millaisia teemoja ilmastonmuutokseen liittyy.

– On ollut hienoa, että on päässyt tuomaan itselle tärkeitä asioita esiin, esimerkiksi sitä, miten ilmastokeskustelussa on hyökätty
väärin perustein karjankasvatusta vastaan. Työpajat eivät sinänsä
ole tuoneet uutta näkökulmaa itse
aiheeseen, Rotola-Pukkila sanoo.
Hankkeen työpajoissa kartoitettiin sitä, miten ilmastonmuutokseen voi sopeutua tai miten sitä voi
hillitä. Sopeutumisessa pyritään
varautumaan ilmastonmuutokseen ja vähentämään sen aiheuttamaa haavoittuvuutta.
– Kun teimme maisemanhoitohanketta, ei ilmastonmuutos ol-

uhkaavatko ne elinkeinoja ja samalla maisemaa.
Nyt pilottihanke on ohi ja Kauhajoella mietitään, haetaanko mukaan seuraavaan vaiheeseen. Siinä
suunnitellaan, millaisia toimenpiteitä tarvitaan maiseman sopeuttamiseksi ilmastonmuutokseen.
Hakuaika seuraavaan vaiheeseen päättyy maaliskuussa.

lut niin iso teema. Se on tehty normaalien luonnon prosessien näkökulmasta. Nyt on pohdittu mitä
voi tapahtua, jos luonnon prosessit muuttuvat ennalta arvaamattomiksi, ja mitä silloin voimme tehdä, sanoo maisemanhoitohankkeessa mukana ollut ylitarkastaja
Marketta Nummijärvi Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta.
Nummijärvi korostaa, että varsinainen maisemanhoitotyö on suoraan yhteydessä siihen, että alueen
elinkeinot säilyvät.
– Kun elinkeino säilyy, maisema
säilyy. Tässä on mietitty, millaisia
muutoksia ilmastonmuutos tuo, ja

Hankettahallinnoi Aalto-yliopisto,
jonka vastuulla ovat Pohjoisen Euroopan kohteet.
– Suomessa on kolme kohdetta, Hyypänjokilaakson lisäksi Tornionjokilaaksossa ja Helsingin

Malmilla. Kaikkiaan kohteita on
eri puolilla Eurooppaa 16, kertoo
professori Juanjo Galan Aalto-yliopistosta.
Maisemat ovat tyypiltään erilaisia. Malmin kohde on urbaani, Tornionjokilaaksossa kiinnostaa pohjoinen sijainti ja raja-alue kahden
maan välillä.
Vahva sidos paikalliseen yhteisöön on pääosassa.
– Olemme hyvin avoimia kaikenlaiselle keskustelulle. Toimimme
tässä lähinnä fasilitaattoreina, jotka käynnistävät projektin, sanoo
hankkeen toinen koordinaattori
Kirsi Hutri-Weintraub.

