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On hyvä, että Uusimaa 2050 kaavaan on suojelualueiksi merkitty suuret ja ekologisesti
arvokkaat soidensuojeluohjelmaan kuuluvat suot: Kurkisuo, Petkelsuo, Matkunsuo,
Järvisuo ja Ritassaarensuo Ridasjärvellä, Kivilamminsuo, Mustasuo, Usminmetsä ja -suot,
Hirvisuo sekä Suomiehensuo eli Hanhisuo.
Soidensuojelun täydennysohjelmaan selvityksessä mukana ollutUlrikanlammi-Lamminsuo
(kohde 519) Kytäjällä on kohdetiedoissa nimellä Kalliomäki 2. Peruskartassa soiden 519
kohdalla lukee Ulrikanlammi ja Lamminsuo. Sillä nimellä ne myös tunnetaan. Nimi tulisi
korjata muotoon Ulrikanlammi.
Erityisen tärkeitä ovat Hirvisuo ja Suomiehen Hanhisuo. Hirvisuo tulee sisällyttää kaavaan
kokonaisena. Hyvinkään kaupungin esittämiä rajauksia ei voi hyväksyä. Ne pirstoisivat
valtakunnallisesti arvokkaan monista uhanalaisista suotyypeistä koostuvan
suokokonaisuuden, mm. laide, kuusikorpi lähteineen häviäisi kokonaan.
Lisäksi Hirvisuo sijaitsee valtakunnallisesti tärkeällä Salpausselän suuntaisella itä-länsi
suuntaisella ekologisella käytävällä ja on siksi hirvien, peurojen ja kauriiden talvinen
kokoontumisalue, jossa myös ilves viihtyy. Tämä ekologinen yhteys on tärkeä myös
suolajien säilymisen kannalta.
Hirvisuo on keskeinen lenkki suoketjussa Kurkisuo-Tihkusuo-Petkelsuo-Hirvisuo-Suomiehen
Hanhisuo. Jos suoketjulta jonkun suon olosuhteet huonontuvat ja lenkki katkeaa, niin se
vaikuttaa muidenkin soiden lajistokatoon.
Ekologinen yhteys jatkuu edelleen itään. Rata katkaisee tämän yhteyden. Yksi
viheryhteystarve on merkitty kaasuputken kohdalle. Tarve on merkitä näitä muuallekin.
Yhteystarvemerkintä puuttuu Petkelsuolta Hirvisuolle ja edelleen itään. Yhdistelmäkarttaan
2012 maakuntakaavassa oleva merkintä Hyvinkään keskustaajaman ja Palopuron alueen
kasvusuunnan välissä tulee merkitä myös 2050 kaavaan. Myös sähkölinjan ja radan
kohdalle tarvitaan viheryhteys itään turvaamaan ekologista yhteyttä.
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Radan itäpuolella tarvitaan viheryhteys VT 25:n yli pohjoiseen. Ekologinen yhteys jatkuu
Koskelankulmalta sähkölinjan suunnassa Ridasjärven soille. Koskelankulmasta VT 25:n
etelä- ja radan itäpuolelta puuttuu merkintä: Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja,
yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä.
Taajamatoimintojen kehittämisalueen merkintä ei saa olla muiden merkintöjen päällä.
Keskustaajaman ja Palopuron alueen välissä pitää olla viheryhteystarve näkyvissä ja
valkoista aluettakin helminauhamallin mukaisesti.
Yhtenäinen taajamatoimintojen kehittämissuunta etelään on muutenkin kyseenalaista.
Palopurolle päin on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Maatilojen päälle kaavaillaan
kerrostalo- ja pientalorakentamista aina Haapasaarentielle Palopuron luomulaaksoon asti,
joka on agro-ekologisen innovaatiobiotalouden aluetta.
(https://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/ [1])
Toisella puolella Jokelantietä Palojoen maatilan metsät ovat ELY-keskuksen mukaan
metsokriteerit täyttävää suojeltavanarvoista metsää, jonka tulee saada suojelumerkintä.
Uudenmaan kaavassa alue tulee säilyttää maa- ja metsätalouselinkeinojen alueena.
Jukolan kallioalue on osoitettu kaavaehdotuksessa maa-aineshuollon kehittämisalueeksi.
Jukolan kallioalue ei sovellu ylijäämämassojen loppusijoituspaikaksi huonojen
liikenneyhteyksien vuoksi. Se vaarantaisi paikallisten asukkaiden turvallisuutta. Lisäksi
Jukolankallio kuuluu Hyvinkään arvoalueiden joukkoon. Hyvinkään kaupunginvaltuusto on
määritellyt kallion maa-ainestenoton EI alueeksi komeiden maisemaa hallitsevien
kalliojyrkänteiden vuoksi.
Kytäjoen laakson viljelyalue sitä reunustavine kalliojyrkänteineen kuuluu kaavassa
Vantaanjoelta Kytäjärvelle ”Kultturiympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeään
alueeseen”, mikä on erinomainen asia. Suomessa ei liene montaa yhtenäistä
viljelymaisemaa, jota asutus ei riko.
Lisätietoja antaa Hyvinkään vihreiden varavaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen, Yrjö
Ala-Paavola, puh. 040 8474 552, yrjo.ala-paavola@pp.inet.fi
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