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Hyvinkään kaupunki
Tekninen keskus, kirjaamo, PL 21
05801 Hyvinkää

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään Kenttäka-
dun päiväkodin kortteli 113, asemakaavan muutoksen osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta

HEL 2016-001954 T 10 03 01

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee hanketta kulttuuriym-
päristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lau-
sunnon. 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tonttien 113-3 ja 113-5 yh-
distäminen ja muodostuvalle tontille yhden suuren yhdeksän ryhmäisen 
päiväkodin rakentaminen nykyisen Kenttäkadun päiväkodin tilalle.

Asemakaavan muutosalue on Parantolan kaupunginosassa, urheilu-
puiston välittömässä läheisyydessä. Suunnittelualueen eteläpuolella on 
pientaloalue, joka on ajallisesti kerroksellinen. Suunnittelualueen itäreu-
na rajautuu Hämeenkatuun. Tontti 113-3 on tällä hetkellä käytössä 
hiekkakenttänä. 

Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1967 valmistunut Kenttäkadun päi-
väkoti. Rakennus on rakennusmestari Heikki Siikosen suunnittelema. 
Rakennuksessa on toiminut päiväkoti, neuvola ja hammashoitola. Ra-
kennus on suurimmaksi osaksi yksikerroksinen, rakennuksen itäpääty 
on kaksikerroksinen. Rakennuksessa on kellari. Rakennuksessa on 
vaalea tiiliverhoilu. Rakennus ei ole mukana Hyvinkään kulttuuriympä-
ristön hoitosuunnitelmassa eikä sitä näin ollen ole arvotettu. Asiakirjois-
ta ei käy ilmi rakennuksen kunto eikä rakennuksen nykykäytön jatkami-
sen edellytykset. Maakuntamuseo esittää, että tutkittaisiin myös säilyt-
tävää vaihtoehtoa, siten että rakennusta laajennettaisiin uusia tilatar-
peita varten eikä sitä tarvitsisi purkaa.

Tontilla 113-2 sijaitsee Hämeenkadun koulu, joka on mukana Hyvin-
kään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmaan 2013. Tontilla sijaitsee 
kolme koulurakennusta, jotka ovat valmistuneet 1906, 1919 ja 1949. 
Rakennuksiin liittyy suojelutavoitteita. Näiden rakennusten säilyminen 
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on turvattava asemakaavan muutoksen yhteydessä ja ne tulee merkitä 
asemakaavaan suojelumerkinnön. Maakuntamuseo osallistuu suojelu-
merkintöjen määrittelyyn.

Uudisrakentaminen on sovitettava rakennettuun ympäristöön ja kau-
punkikuvaan, siten että kokonaisuudesta tulee hallittu ja yhtenäinen.
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