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MIELIPIDE: Asemakaava ja asemakaavan muutos -Sonninmäen katuyhteys (kaavan
tunnusnumero 23:100, diaarinro 1060/2018)
Hyvinkään vihreät ry esittää asiakirjoista mielipiteenään seuraavaa:
Sonninmäki on kokonaisuudessaan asemakaavoitustyön yhteydessä kaavoitettava viher- ja
virkistysalueeksi. Sonninmäki kuuluu viheralueverkostoon ja on yksi yhtenäisistä
taajamametsistämme. Alue toimii ekologisena yhteytenä Hyvinkään eri puolille.
Kaavaluonnoksessa olevat tielinjausvaihtoehdot rajautuvat ja osittain menevät päällekkäin
maakuntakaavassa olevien viheryhteysalueiden kanssa. Valtakunnallisessa
alueidenkäyttötavoitteissa todetaan, että kunnan on huolehdittava virkistyskäyttöön soveltuvien
alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. Sonninmäki on juuri tällainen
viheralueverkoston osa.
Sonninmäki on geologisesti merkittävä paikka. Alueelta löytyy muinaisrantaa, suppakuoppia ja
siirtolohkareita. Mannerjään aikoinaan muovaama reunamuodostuma on osa ensimmäistä
Salpausselkää. Nämä geologiset tekijät puolestaan määrittävät Sonninmäen tärkeäksi
pohjavesialueeksi. Geologinen menneisyys tarjoaa erinomaiset luonnontieteen opetuspuitteet
Sonninmäellä. Alueelle on luontopolun lisäksi laadittu opetusmateriaalia, jota Hyvinkään
varhaiskasvatusryhmät ja koulut runsaasti käyttävät.
Alueella on virkistyskäyttöä kaikkina vuodenaikoina. Se on myös monin paikoin esteetön soveltuen
ulkoilukäyttöön täten ihan kaikille kuntalaisille. Myös pysäköintitarpeet alueella on huomioitu.
Noin 10 v. sitten tehdyssä viheraluekyselyssä Sonninmäki koettiin toiminnallisesti tärkeäksi
viheralueeksi. Alue koetaan monin tavoin tärkeäksi. Osallistamis- ja arviointisuunnitelmasta
tammikuussa 2019 saatiin liki sata palautetta. Valtaosin ne tulivat yksittäisiltä kuntalaisilta, alueen
käyttäjiltä. Ihmiset puolustavat puiston käyttöä kokonaisena puistona.
Sairaalan liikenneongelmat on ratkottava muilla keinoilla kuin nakertamalla Sonninmäen
puistoalueesta kaistaleita. Sairaalan liikenneratkaisujen arviointia olisi parasta jatkaa 0vaihtoehdon (jossa olemassa olevaan katuverkostoon ei tehdä muutoksia) mukaan.
Liikennejärjestelyjä voidaan tehdä myös liikennemerkein ja ajo-ohjein. Myös reittiä

sairaalanmäelle Lohjantien suunnalta tulisi pohtia vielä monipuolisesti, jos uusi tieyhteys
sairaalaan todetaan aivan välttämättömäksi.
On hyvä muistaa, että sairaalaan kuitenkin pääsee jo nyt kahdelta suunnalta. Helsingin
sairaalarakennelma Meilahdessa on monin verroin suurempi ja liikennelogistiikaltaan haastavampi
kuin Hyvinkäällä. Jos pääkaupungin liikenneongelmat on kyetty ratkaisemaan, pystytään siihen
varmasti myös Hyvinkäällä. Lisäksi nykyisessä taloustilanteessa ei ole välttämätöntä rakentaa tietä;
säästetään varat johonkin oleellisempaan.
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