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Hyvinkään kaupunki, Tekninen keskus
PL 21
05801 Hyvinkää

Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Kenttäkadun päivä-
kodin ja Hämeenkadun koulun asemakaavan muutosluonnoksesta

HEL 2016-012633 T 10 03 01

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuu-
riympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan 
lausunnon.

Suunnittelualue sijaitsee Parantolan kaupunginosassa noin 700 metriä 
koilliseen Hyvinkään kaupungin keskustasta. Alue rajautuu Urheilupuis-
toon, Koulukatuun, Hämeenkatuun ja Erkylänkatuun.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tonttien 113-3 ja 113-5 yh-
distäminen yhden suuren 9- ryhmäisen päiväkodin rakentaminen Kent-
täkadun päiväkodin tilalle. Asemakaavan muutoksella ratkaistaan myös 
uuden suuremman päiväkodin vaatimat liikenne- ja pysäköintijärjeste-
lyt. Asemakaavamuutoksella myös turvataan kulttuurihistoriallisen ra-
kennusperinnön säilyminen.

Muutosalueella sijaitseva Hämeenkadun koulu on perustettu vuonna 
1906, jolloin toiminta tapahtui aluksi vuokrahuoneissa Valtakadulla. 
Seuraavana vuonna saatiin oma koulurakennus; hirsinen puutalo Hä-
meenkadun varrelle. Nykyinen yläpuukoulu otettiin käyttöön 1919 ja 
Hämeenkadun koulun ns. kivikoulu valmistui 1949 joulukuussa. Kivi-
koulun lisäsiipi valmistui vuonna 2012.

Koulujen muodostama kokonaisuus kuuluu Hyvinkään kulttuuriympäris-
tön hoitosuunnitelmaan 2013 (kohde 41), jossa se on määritetty seu-
dullisesti arvokkaaksi alueeksi, jossa kulttuurihistoriallisten rakennusten 
hoidossa ja käytössä tulee vaalia alkuperäistä arkkitehtuuria ja materi-
aalivalintoja.

Kaavamuutoksen vaikutusten rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 
on arvioitu verrattain vähäisiksi. Erkylänkadun puoleinen puustoinen 
alue säilyy. Rakennettava uusi päiväkotirakennus on matala ja pitkän-
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omainen. Luonnonympäristö pysyy pääosin ennallaan, lukuun ottamat-
ta urheilupuiston tonttia, joka pienenee kaavassa osoitetun LPA-alueen 
takia. 

Kaavalla suojellaan kulttuuriympäristössä arvokkaat Hämeenkadun 
koulurakennukset. Rakennuksille on annettu suojelumääräykset sr-8 ja 
sr-24. Sr-8: Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti 
arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävät 
korjaukset on tehtävä sen alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. En-
nen rakennuslupaa tai rakennuksen korjausta, muuttamista tai muuta 
MRA 62§:ssä tarkoitettua toimenpidettä koskevan hakemuksen ratkai-
semista on varattava maakuntamuseolle tilaisuus lausunnon antami-
seen. Täydennysrakentamisen on ulkoarkkitehtuuriltaan sovelluttava 
suojeltavaan rakennukseen.

Sr-24: Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti ar-
vokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävät 
korjaukset on tehtävä sen alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen. En-
nen rakennuslupaa tai rakennuksen korjausta, muuttamista tai muuta 
MRA 62§:ssä tarkoitettua toimenpidettä koskevan hakemuksen ratkai-
semista on varattava maakuntamuseolle tilaisuus lausunnon antami-
seen. Pääsisäänkäynnin yksityiskohdat, kuten katos valaisimineen, pa-
nelointi, materiaalit ja ovet tulee säilyttää alkuperäisessä asussaan.

Maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluon-
noksesta.
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