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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään Sveitsin-
Härkävehmaan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta

HEL 2016-008974 T 10 03 01

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo arvioi kaavahanketta kulttuuriym-
päristön ja -maiseman näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan 
lausunnon.

Sveitsin-Härkävehmaan osayleiskaavan laatiminen on jatkoa alueen 
maankäytön kehittämissuunnitelmalle, joka perustuu kaupunginhallituk-
sen hyväksymään kaavoitusohjelmaan. 

Osayleiskaavan suunnittelualueeseen kuuluu Sveitsinpuiston rakennet-
tu ydinalue, jossa sijaitsevat Sveitsin uimala, Sveitsinrinteen lukio, Här-
kävehmaan koulu, Hotelli ja Sveitsin Maja. Suunnittelualueella ovat li-
säksi Sveitsinharjun rakentamaton eteläosa, Teerimäenkadun ja Här-
kävehmaankadun välinen metsäalue ja Sveitsin kenttä sekä Härkäveh-
maankadun pohjoispuolella sijaitsevat Sveitsin lukot ja harju Sveitsin-
katuun ja Perttulan kenttään saakka. Lännessä suunnittelualue rajau-
tuu Sveitsin puistotiehen. Rakentamattomat alueet kuuluvat pääosin 
Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueeseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään osayleiskaavan laati-
misen tavoitteeksi mm. seuraavaa: 

- Hyvinkään ja Sveitsin alueen imagon vahvistaminen 

- Sveitsinpuiston ydinalueen säilyttäminen matkailu- ja virkistyskäytös-
sä 

- Alueen luonnon, maiseman ja rakennetun ympäristön arvojen vaalimi-
nen 
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- Sveitsin uimalan kehittäminen, uimalan ja hotellin välisten yhteyksien 
parantaminen 

- Sveitsin Majan ympäristön kehittäminen 

- Sveitsin koulun laajennusmahdollisuuksien kartoittaminen 

- Härkävehmaan koulun ja sen ympäristön käyttömahdollisuuksien kar-
toittaminen 

- Aleksis Kiven katuun ja/tai Härkävehmaan katuun tukeutuvan asunto-
rakentamisen edellytysten selvittäminen 

- Alueella olevan rakennuskannan kulttuurihistoriallisten ja rakennustai-
teellisten arvojen säilyttämisen tarpeen ja tavoitteiden selvittäminen ja 
huomioon ottaminen 

- Luonnonsuojelualueen ja rakentamiseen varattavien korttelialueiden 
välisten rajojen tarkistaminen uudet toiminnot, maisema ja luonnonar-
vot huomioon ottaen.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto:

Maakuntakaavassa Sveitsin puisto on pääosin virkistysaluetta. Lisäksi 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo korostaa, että Sveitsin luonnon-
puisto on maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jonka kehittä-
misen lähtökohtana tulee olla kulttuuriympäristön ja maiseman arvot ja 
niiden säilyminen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitellään alueen rakennukset, 
jotka ovat mukana Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoi-
tosuunnitelmassa. Sveitsin uimala on arkkitehti Raimo S.O. Valjakan 
suunnittelema ja se valmistui vuonna 1969. Sveitsinrinteen koulun ovat 
suunnitelleet arkkitehdit Jorma Järvi ja Raimo S.O. Valjakka. Koulura-
kennuksen ensimmäinen vaihe valmistui 1961. Härkävehmaan koulun 
suunnittelijana oli niin ikään Jorma Järvi, joka kutsukilpailun tuloksena 
sai tehtäväkseen suunnitella Hyvinkään kansalaiskoulun. Rakennus 
valmistui vuonna 1960. Sveitsin hotelli on 1973-1976 rakennettu ja sen 
on suunnitellut arkkitehti Martti Jaatinen. Sveitsin Maja on tarjonnut 
matkailupalveluja vuodesta 1961 lähtien. 

Maakuntamuseo pitää erittäin valitettavana, että historiallisesti ja mai-
semallisesti merkittävälle virkistys- ja viheralueelle Sveitsinpuistoon esi-
tetään uutta rakentamista. Maakuntamuseo korostaa, että yleiskaava-
työn aikana tulee yhteistyössä maakuntamuseon kanssa määritellä tar-
kemmin rakennuksiin ja maisemaan liittyvät suojelutavoitteet. Maakun-
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tamuseo pitää tärkeänä, että Härkävehmaan koulun säilyminen pyri-
tään turvaamaan.
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